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 اقتهوعالالمدارس الثانوية بمدينة الطائف مديرات مهارات التخطيط االستراتيجي لدى 

 بأنماط الثقافة  التنظيمية السائدة في مدارسهن

  ض معيوض الجميعيوفاء بنت عاي. د

 جامعة الطائف -شارك ماإلدارة التربوية والتخطيط الأستاذ     

 

 الملخص

لمهارات  بمدينة الطائف المدارس الثانوية  مديرات  مارسةمدرجة هدفت الدراسة إلى التعرف على 

 عااتبتم  ،ولتحقيق ذلك بأنماط الثقافة  التنظيمية السائدة في مدارسهن  اوعالقته االستراتيجي لتخطيطا

المدارس  مديرة من مديرات  ( 60 ) المنهج الوصفي التحليلي ،وتم بناء استبانة تم تطبيقها على

درجة ممارسة  :أن وبعد إجراء التحليل اإلحصائي تم التوصل إلى،مدينة الطائف  الثانوية للبنات ب

مهارات التخطيط االستراتيجي لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف جاءت بدرجة )كبيرة(، 

أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لدى مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف جاءت بدرجة وجاءت 

وجود عالقة طردية قوية بين توافر مهارات التخطيط االستراتيجي وأنماط الثقافة يرة جًدا(، )كب

في وضع الخطة االستراتيجية ضرورة حث المجتمع المحلى بالمشاركة وكانت أهم التوصيات: التنظيمية 

طائف العمل على بال على مديرات المدارس الثانوية للبنات المدارس الثانوية للبنات ومتابعة تنفيذها ،ب

 اإلبداع واالبتكار تعزيز وتنمية ثقافة تنظيمية إيجابية داخل المدارس لتمكين المعلمات من 

 نظيميةلثقافة التأنماط ا، المدارس الثانوية  مديرات ، االستراتيجي التخطيطمهارات  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The study aimed to identify the degree to which secondary school principals in 

Taif city practice strategic planning skills and their relationship to the prevailing 

organizational culture patterns in their schools. Conducting the statistical 

analysis, it was concluded that: The degree of practicing strategic planning skills 

among secondary school principals in Taif city came to a (large) degree, and the 

prevailing organizational culture patterns among secondary school principals in 

Taif city came to a (very large) degree. There is a strong direct relationship 

between the availability of strategic planning skills and organizational culture 

patterns. The most important recommendations were: The necessity of urging 

the local community to participate in developing the strategic plan in secondary 

schools for girls and following up on its implementation. The principals of 

secondary schools for girls in Taif should work to promote and develop a 

positive organizational culture within schools to enable teachers to be creative 

and innovation 

Keywords: strategic planning skills, principals of secondary schools for girls, 

secondary schools for girls in Taif city, patterns of organizational culture.  
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   مقدمة 

لتي ا 2030ؤية أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً متزايداً بصناعة المستقبل وظهر ذلك واضحاً في ر

 ير وتنفيذ البرامج والمشروعات وتقديم المبادرات وتنسيق الجهود المختلفة .ركزت على التطو

ف وأساااس التطااور هااو العنصاار البشاارا الااذا يحتااا  لوجااود اإلدارة الناجحااة التااي تسااعى لتحقيااق أهاادا

ا نظم يسابق أالتخطيط الذا يُعد الوظيفة األولى من وظائف اإلدارة فهو يعتبر تفكير مالمجتمع  من خالل 

 .(2017وينتهي باتخاذ القرار المناسب بما يجب عمله في المستقبل ) العمرات ، عمل

ي السانوات التخطيط االستراتيجي من أهم المفااهيم اإلدارياة التاي القات قباوال فاأن  ( 2019ذيب ) ويذكر 

 يتضامناألخيرة، حيث يعمل على مواجهة ما هو متوقع ، ويعمل على تحقياق األهاداف المرجاوة بعناياة ،و

د ذات ماردو ؤدا إلاى نتاائجتهيئة الظروف المواتية الستيعاب التغيير وإدارته لصالح تلك األهاداف  مماا يا

تابعاة ألعماال واألساساية فاي عملياات التخطايط والتنفياذ والم الرئيساةالمدرسة الحلقة  مديرة  تعد، إيجابي 

 دراسااة الظااروفاالعتبااار  مدرسااة ماان وجااود خطااة بعياادة المااد  ت خااذ فااي مااديرة المدرسااة ،فالبااد ألا 

 مدرساة،ال  ماديرة  تواجاه التاي التحاديات أكبار مان االساتراتيجي التخطايطويعتبار   ،المحيطاة بالمدرساة 

عتبار مان توالوساائل التاي  بااألدوات المادارس فاي المعلماات وتزوياد الحال في التغيرات السريعة فمجاراة

ات الكفاياات والمهاار سايكون لاد  المعلماات والعشارين حياث ضرورات تحقيق النجاح في القارن الحاادا

د فقاا ولهم ،حااوالقادرات المتعلقااة بكيفياة التعاماال مااع الطفارة العالميااة ،وأساااليبها فاي مجااال المعلومااات مان 

 طالتخطايالمدرساة وعياا  بمفهاو   ماديرة يتطلاب مان (  أناه 2019أوصات دراساة دروياآ وعل عباد  ) 

  .وأساليبه ومنهجيته االستراتيجي

د المرحلة الثانوياة مان أهام المراحال التاي حرصات ولارة التعلايم فاي المملكاة علاى تطويرهاا وتحسانها تع

 2030والعمل على اكتساب الطالب والطالبات جميع المهارات والمعارف التي تتناسب مع رؤياة المملكاة 

ساااعد فااي تحقيااق ماان هااذا المنطلااق تاام تطااوير الدراسااة فااي المرحلااة الثانويااة إلااى نظااا  المسااارات الااذا ي

متطلبات التنمية الشاملة للمتعلمين وتعطيهم فرصة المشاركة بشكل فعال فاي ساوا العمال ) ولارة التعلايم 

المدرساة والعاامالت معهاا فاي تحدياد القضاايا األساساية  ماديرة  االساتراتيجي ويساعد التخطايط(  1443،

ة والوصاول بهاا إلاى مساتو  عاال ووضاع تصاورات لمساتقبل المدرسا التي تحدد جوهر العمل المدرسي،

نحو تحقيق  رسالة المدرسة وأهدافها ،ووضع إدارتها في موقف نشاط ومتغيار ياتالم  ماع متغيارات البيئاة 

بشااكل دائاام وتطااوير الواقااع المدرسااي لمواجهااة الصااعوبات التااي تعتااري النجاااح والتفااوا فااي المدرسااة 

ونمط التفكير السائد  التنظيمية الثقافةير بطبيعة يت ثر بشكل كب العمل اإلدارا و نجاح  ( 2010، مصطفى)

مان سامات العصار  سمة أهم يعتبر الذا التنظيمي والتطوير التغيير في مهما في المنظمة فهي تلعب دوراً 

الميااة المتسااارعة )الفرحااان الحااديث  حيااث تحتاجااه المدرسااة لمواجهااة التحااديات ومواكبااة المسااتجدات الع

( بضرورة ترسيخ مفهاو  الثقافاة التنظيمياة 2019سة عبدالرلاا وعباس ) فقد أوصت درا ( 15، 2003،

التنظيمية هي التاي  الثقافةوذلك ألهميتها البالغة في تحديد التوجه االستراتيجي للمنظمة ونستطيع القول أن 

بتها ،وتعبر كل معلمة عما بداخلها مان خاالل األفكاار والمعتقادات والقايم التاي اكتسا ترسم سياسة المدرسة 

ف بطارا أكثار ويظهار ذلاك فاي حال المشاكالت ،والتعامال ماع القارارات ،وتحقياق األهادا من تلك الثقافة،

كانات هاذ  التنظيمياة  وعالقتاه ب نمااط الثقافاة  االساتراتيجي التخطايط من أهمياةا وانطالقً  إبداًعا وابتكاًرا .
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وعالقتاه  االساتراتيجي الطاائف  للتخطايطممارسة قائدات المدارس الثانوية للبنات بمدينة  درجة الدراسة )

 ( ب نماط الثقافة  التنظيمية السائدة في مدارسهن

   مشكلة الدراسة 

اتيجي، تحاارإ إدارة تعلاايم الطااائف ومكاتبهااا علااى أن ي خااذ قااادة وقائاادات الماادارس بااالتخطيط االسااتر   

 معالجاةل وكاذلك التعلايم، ظاا ن فاي والفوضاى وتقو  بتقيايمهم فاي ذلاك ظ نظارا لكوناه يبعاد عان العشاوائية

 العلاو  تىوشا التكنولوجياا مجاال فاي الساريع التقد  وأيًضا لمواكبة المدرسية، اإلدارة في القصور جوانب

 .التعليم في الجودة في مجال مقبولة درجة إلى للوصول وأيضا

 اإلدارةو ألخار ،ا مجااالت الحيااة مان غيرهاا مان أكثار االساتراتيجي للتخطيط التربوية اإلدارة تحتا    

 ماا  أحاو هاي المدرساة فإن اإلدارة ظ ركين وركن أصيل جزم وهي، التربوية اإلدارة من جزم المدرسية

 لماينمع مان والبشارية المادياة جمياع اإلمكاناات الساتثمار وذلاك االساتراتيجي للتخطايط غيرهاا من تكون

 تحاديات مواجهاة أو متاحاة إفار ساوام مان الخارجياة البيئاة مان االساتفادة وكاذلك وطاالب، وعااملين

 واألهاداف والرساالة بالرؤياة يهاتم االساتراتيجي التخطايط ألن وأيضاا .موجاودة وتهديادات ومخااطر

د مان وهاذا ماا أكدتاه عاد( 2016، محماد).لهاا الحلاول ووضاع بالمشاكالت المساتقبلية باالتنبؤ والهتماماه

  ( ودراسااة2019يااآ وعل عبااد ،الدراسااات عاان أهميااة ممارسااة التخطاايط االسااتراتيجي كدراسااة ) درو

ظيمياة علاى التن تعمال الثقافاةمن ناحياة أخار  و ( لإلرتقام بجودة التعليم في المدارس .2014 العمرات، )

لماادرام اوقاادرتها فااي تحديااد اتجاهااات نحااو الجااودة اإلداريااة  والقااادة توجيااه الساالوك التنظيمااي ل فااراد 

مديناة ب ممارساة قائادات المادارس الثانوياة  درجاة وف علاى هاذ  الدراساة للوقا جاامت هنا ومنوالعاملين .

 . سهنالتنظيمية السائدة في مدارا ب نماط الثقافة وعالقته االستراتيجي لتخطيطمهارات الطائف  ل

 أسئـلة الدراسـة

 السؤال الرئيس التالي :الدراسة اإلجابة عن  تحاول

ماط بأن ائفات المدارس الثانوية بمدينه الطلدى مدير االستراتيجيما عالقة توفر مهارات التخطيط "

 "؟الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهن 

 : ةسئله التاليويتفرع منه األ

  ؟ديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف ملد   االستراتيجيما درجة توافر مهارات التخطيط  - 1 

 ديراتها ؟ية بمدينة الطائف من وجهة نظر ملمدارس الثانوالتنظيمية السائدة في ا ما أنماط الثقافة -٢

رجة تقدير أفراد العينة لد بين متوسطات(  α≥05.0ل توجد فروا ذات داللة عند مستو  داللة )ه -3

لدورات ا، ت الخبرة سنوا، عزا إلى متغيرات )المؤهل العلميت االستراتيجيمهارات التخطيط  توافر

 ؟ (التدريبية
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نماط بين متوسطات تقدير أفراد العينة أل (α≥05.0ستو  داللة )عند م هل توجد فروا ذات داللة -4

لدورات ا، رة سنوات الخب، عزا إلى متغيرات )المؤهل العلميالثقافة  التنظيمية السائدة في مدارسهن ت

 التدريبية ( ؟

ة فراد العينبين متوسطات تقدير أ( α≥05.0ل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا عند مستو  داللة )ه -5

ئدة فااي وبااين تقااديراتهن ألنماااط الثقافااة  التنظيميااة السااا االسااتراتيجيلدرجااة تااوافر مهااارات التخطاايط 

 مدارسهن؟

  أهداف الدراسة 

 الماادارس الثانويااة للبنااات بمدينااة الطااائف  للتخطاايط مااديرات  درجااة  ممارسااةعلااى  التعاارف  -1

 .من وجهة نظرهن االستراتيجي

لطاائف  مان اقافاة  التنظيمياة الساائدة فاي المادارس الثانوياة للبناات بمديناة أنمااط  الثالتعرف علاى  -2

 .مديراتها وجهة نظر 

الماادارس الثانويااة للبنااات بمدينااة  مااديرات  فااي متوسااطات تقااديراتفااروا الالكشااف عاان درجااة  -3

ساانوات  ،المؤهاال العلمااي)تعااز  لمتغياارات  االسااتراتيجي للتخطاايطلدرجااة ممارسااتهن الطااائف  

 .الدورات التدريبية (، الخبرة 

لطاائف  االمدارس الثانوية للبنات بمدينة الكشف عن درجة الفروا في متوسطات تقديرات قائدات   -4

لاادورات ا ،نوات الخباارة ساا ،ئدة تعااز  لمتغياارات المؤهاال العلماايل نماااط  الثقافااة  التنظيميااة السااا

 .(التدريبية

 خطايطممارساتهن للتالثانوياة للبناات فاي المادارس  ماديرات  تقديم بعا  التوصايات التاي قاد تفياد -5

 .االستراتيجي

 أهميـة الـدراسـة 

 التوجهات  المدرسة الثانوية في ضوم إدارة  تحسين إلى الساعية المحاوالت من واحدة  هاكون  -1

 .المعاصرة اإلدارية والقيادية 

، سهني إدارة مدارفئف بمدينة الطاالمدارس الثانوية للبنات  مديرات ل االستراتيجي التخطيطأهمية  -2

 .أصبح ضرورة عصرية يفرضها التسارع المعلوماتي االستراتيجي خاصة وأن التخطيط

، يةت التعليمالسائدة في المؤسسا الثقافية فهم األنماط الثانويةفي  المدارس مدرام ومديرات قد تفيد  -3

 .ياالستراتيج وفي معرفة طبيعة العالقة بين األنماط الثقافية والتخطيط

      خص يلمدارس  فيما ا مدرام ومديرات  في تحديد االحتياجات التدريبية الاللمة  هاقد تساعد نتائج -4     

 .والثقافة التنظيمية االستراتيجي التخطيط
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 حـدود الـدراسـة 

د  اقتصرت هذ  الدراسة على التعرف على مهارات التخطيط االستراتيجي ل الحدود الموضوعية:

 رسهن. ي مدادارس الثانوية بمدينة الطائف وعالقته ب نماط الثقافة التنظيمية السائدة فمديرات الم

 .اقتصرت  هذ  الدراسة على مديرات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف   الحدود البشرية :

 : اقتصرت هذ  الدراسة على مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.الحدود المكانية

  (.1443استغرا إنجال هذ  الدراسة فصل دراسي واحد )الفصل الدراسي الثاني  نية:الحدود الزما

 مصطلحات الدراسة

 االستراتيجي التخطيط  

، لمؤسسةب نه:" عملية مستمرة لتصميم وتطوير خطط تشمل وظائف ا االستراتيجييعّرف التخطيط 

تمر ييم مسة في ضوم تقالستراتيجياعلى نظا  للمعلومات وصنع القرارات  االستراتيجيويقو  التخطيط 

ضعف لقوة والقاط انللمتغيرات البيئية المحلية واإلقليمية والعالمية، الستكشاف الفرإ والتحديات وتحديد 

جات بما و منتأوإيجاد الفرإ وتوظيف نقاط قوة المؤسسة القتناصها وحسن استغاللها، وذلك بتقديم منتج 

  .(47 ، إ2016في عالم سريع التغيير" )بوبكر،يقابل الحاجات والتوقعات المتغيرة 

 ر مقاربةب نه عملية دورية ذات طابع رسمي إلى حد ما توف االستراتيجييُعّرف التخطيط  كما 

 تيجيالسترااة وتنفيذها والتحكم فيها، والغري منه الت ثير على االتجا  االستراتيجيمنظمة لصياغة 

وعة من لى مجمة المتعمدة والناشئة وتشتمل عاالستراتيجيارات للمؤسسة لفترة معينة وتنسيق ودمج القر

لخطط اتوليد وة واالجتماعات االستراتيجياألنشطة المختلفة المصممة لتحقيق هذا الغري )مثل مراجعات 

ت. ة(ظ حيث يختلف مد  خضوع هذ  األنشطة لقواعد وإجرامات واضحة داخل المؤسسااالستراتيجي

(Wolf & Floyd, 2017.) 

دارس ئدات المو  بها قاالعملية اإلجرائية التي تقا ب نه وتعرفه الباحثة في هذ  الدراسة تعريفًا إجرائيً    

مناسبة لتطوير ات الاالستراتيجي لتنفيذظ هـ 1443الثانوية للبنات بمدينة الطائف خالل العا  الدراسي 

  .المدرسة ل فضل في ضوم واقع بيئة المدرسة الداخلية والخارجية

  الثقافة التنظيمية 

ة تعناي كيفيايعرفها مصطفى ب نها: مجموعة من المعتقدات المشتركة بين أعضام اإلدارة العليا بالمنظماة و

ياا دارة العلكيف يسيرون إدارة منظمتهم ،هذ  المعتقدات غير محسوسة لإل إدارة أنفسهم وإدارة المنظمة ،و

 (100،إ2002،ولكن لها ت ثير على أفكارهم وأعمالهم )مصطفى ،

ر قاايم والمعاااييالمعتقاادات و األخالقيااات وال وتعرفهااا الباحثااة فااي هااذ  الدراسااة تعريفًااا إجرائيااا ب نهااا :   

نااة الطااائف الماادارس الثانويااة للبنااات بمدي لمااديرات والمباااد   التااي تااؤثر فااي الساالوك اإلدارا والقيااادا 

 . بما يتناسب وتطوير العمل المدرسي وتجديد  نوتوجه أدامه
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 األدب النظري 

حاور ويعاري الم ،االساتراتيجي فيماا يلاي محاورين :المحاور األول يادور حاول التخطايط ةتتناول الباحثا 

 الثاني للثقافة التنظيمية .

 االستراتيجي المحور األول : التخطيط

ات أنواعهااا ،وخاصااة المؤسساا بمختلاافالعمااود الفقاارا لجميااع المؤسسااات  االسااتراتيجي التخطاايطيعااد    

ورة ضارالمدرساي  االساتراتيجي التخطايط أصابح التربوية التي تستهدف شاريان الحيااة لكال مجتماع ظلاذا 

بشكل سالس  قيادة المدرسة أساس وجوهر  ،وهوالمستقبلية لحاجات المجتمع المستقبلية لمواجهة التغيرات 

التاي  ةالعريضا هادافواأل ، درساةللم األساساي المساتقبل بتحدياد االساتراتيجي التخطايط يهاتم ووتكااملي .

 مان ساتفادةلال اإلدارة الاذا تختاار  األسالوب ة ، وهواالستراتيجي مفهو  مع ويترابط ، تحقيقها إلى تسعى

قياادة المدرساة وركيزة أساسية إلدارة  االستراتيجي التخطيطف ،  النتائج أفضل وتحقيق لها المتاحة الموارد

عملياة  وتعتبار هاداف المنوطاة بهاا علاى أكمال وجاه وأتماه،ح المدرسة قادرة على تحقيق األبظلتصبفاعلية 

 ط الضاوم علاىتسلي االستراتيجي لتخطيطايتطلب وقيادة المدرسة بفاعلية وكفامة السبيل لتحقيق أهدافها  ، 

تقبل فاان التعاماال مااع المساا االسااتراتيجي والتخطاايطنااواحي القااوة داخاال المؤسسااة ،وفااي البيئااة المحيطااة 

داخليااة د نقطااة البدايااة فااي أا عمليااة إداريااة ،ويتضاامن مسااًحا لبيئااة المؤسسااة ال،والوظيفااة المبكاارة عناا

تبع ات التي تجياالستراتي ،وتقيمها واختيار المناسب منها ،وتصميم،ثم تحديدًا ل هداف الرئيسة والخارجية 

كما ،الفعلي  متستثمر على مداها موارد معينة لبلوغ األهداف التي يقاس عليها األدامن خالل برامج لمنية 

 (31،إ2005)مصطفى ،درسة أنه عملية مستمرة لتصميم وتطوير خطط تشمل وظائف الم

بيئة مرتبطة بالب نه " أداة الستشراف المستقبل وإدراك المتغيرات ال االستراتيجيويعرف  النخالة التخطيط 

ط فااي إطااار الخطااالداخليااة والخارجيااة للمؤسسااة، واالنتقااال ماان الوضااع الحااالي إلااى الوضااع الماا مول 

 .(2015ة كمسار وخطوات ومراحل يتم التحرك بنام عليها لتطوير المؤسسة )النخالة،االستراتيجي

ب نااه "عمليااة علميااة شاااملة تقااو  علااى استشااراف  االسااتراتيجيكمااا يعرفااه عبيااد، واباان طريااف، التخطاايط 

ة، وتقاو  بموجباه قياادة المؤسساة المستقبل وادارك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الداخلية والخارجية للمؤسس

 (.688: 2018بتحديد رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة" )عبيد، وابن طريف، 

ن ماتاوافر لدياه قائدًا استراتيجيًا من خالل رؤية ثاقباة ،وإحاطاة كافياة بماا ي االستراتيجي يتطلب التخطيطو

صاااارها )أبااااو عااااودة مااااوارد بشاااارية وماديااااة يااااتم توظيفهااااا ب فضاااال صااااورة لالسااااتفادة ماااان جميااااع عنا

 (116،إ2004،

 المدرسي االستراتيجي أهمية التخطيط 

 االساتراتيجي لتخطايطو  لالتخطيط ليس غاية في حاد ذاتاه ،إنماا هاو وسايلة لتحقياق األهاداف التربوياة ،   

التي تسبق جميع الوظاائف المدرسة  لقائد يعتبر الوظيفة األساسية األولى  فيما يلي :المدرسي أهمية تتمثل 

 ماادير  يساااعد فااي وضااع  ،تربويااة األخاار  ،وهااو ماان الوظااائف التااي يجااب أن يمتلكهااا قائااد  المدرسااةال



 

7 
 

مصاير المدرساة ومساتقبلها كماا يسااعد القياادة المدرسة وفريق التخطيط في حالة مان التركياز الادائم علاى 

موجااود باا ن لديااه تواجااه المدرسااة ،يسااعد فريااق اإلدارة ال المدرساية علااى تحديااد القضااايا الجوهرياة التااي 

 (25،إ2012القدرة على الرقابة والتحكم في مستقبل المدرسة )سلمان ،

اط القوة ونقاط على نق التعرف ومحاولة ، للمنظمة الداخلية البيئة في يدور لما واقعي فهم عن يعبر وهو    

 ، ليهاع تنطوا التي الضعف فيها ، وفهم بيئة المنظمة الخارجية ومحاولة التعرف على الفرإ والمخاطر

 تقاود يالتا ةاالساتراتيجي البادائل مان بصاياغة مجموعاة ، لاه واإلعاداد المستقبل، استشراف من يمكن مما

 . األهداف هذ  تحقيق تسهيل في تساهم أفضل شروط وظروف وتوفير ، أهدافها لتحقيق المنظمة

 ياةالداخل انيااتا علاى مراعااة اإلمكوتؤكد الشواهد الواقعية للعديد من المنظمات أن األمر لم يعاد قاصارً    

إنما يقتضي األمر وفي تحقيق النتائج ،  والفعالية األدام في الكفامة تتحقق لكي القائمة الخارجية والمؤثرات

 شاافواستك ، الخارجياة البيئاة عناصار أن يتاوفر لاد  المنظماة أدواتهاا المهنياة للتعارف علاى اتجاهاات

اناب ، وأن مباادأة إلحاداثها ، أو تغييار خصائصاها ، أو ت ثيرهاا مان جوال بال ، المتوقعة األحداث مؤشرات

ساالتها را لد  المنظماة القادرة علاى توظياف تلاك االتجاهاات واألحاداث واساتثمارها بماا يحقاق يتوفر أيضً 

 .(12،إ2002وعخرون، عخر)المرسي ويخد  أهدافها من جانب

رقابااة يساااهم فااي وضااع نظااا  ماان التوجيااه وال أنااه: المدرسااي  فوائااد أبرلهااا  االسااتراتيجي للتخطاايطو   

 المدرسااة التخاابط والعشااوائية فااي مااديرة يجنااب   ( و297،إ 2000للعماال المدرسااي )حجااي ،والتقااويم 

ي تحدياد فا،ويساهم وطرا توظيف اإلمكانيات المتاحة بشريًا وماديًا العمل ،ويوضح طرا التعامل األمثل 

  .(38،إ2002)الجبر ،فرد في المدرسة إطار العمل والمسئوليات المطلوبة من كل 

 مؤسسة في اتيةالتنمية المؤسس لبرنامج االستراتيجي والتخطيط اإلدارة دليل في أوكوما باترك ذكر وقد    

  - تاالي:للمؤسساات. وهاي كال االستراتيجي التخطيط أهمية عن فيها عبر العناصر من مجموعة (اليوناسو)

علاى أدام المؤسساة،  ؤثر إيجابااتاهداف وخطة عمال واضاحة للمؤسساة وجود رسالة وأ تحسين النتائج: -

 دافاألها تحقياق تعظايم فاي يسااهم أن كما أن وجود خطة مستقبلية واضحة للمؤسسة ونظا  متابعة يمكان

---                                                             .الشافافية والمحاسابة  من كبيرة درجة إلى والوصول

 إعاادةبشاكل مساتقبلي و التفكيار علاى المؤسساة يجبار الجياد االساتراتيجي التخطايط :والتوجيزه التركيزز-

 المؤسسة. مسار وتصحيح والتنظيم التركيز

 لتخطيطا .منفصل بشكل وحلها مواجهتها التي تواجه المدرسة من مشاكل وفرإ يصعب  :المشاكل حل -

علم وبنام فرصة للت .لها مخطط بطريقة المشاكل أوداخلة الطريقة لحل القضايا المت هو االستراتيجي

                                                 .التصال ليزود المؤسسة بفرصة ممتالة  االستراتيجي الفريق: التخطيط

 التخطيط وتسويق فعال . صالات أداة يكون أن يمكن االستراتيجي التخطيط االتصال والتسويق : -

  وحلها  فيها المشاكل أسباب تحديد في المؤسسة يساعد راتيجياالست

 على التغلب في يساعد المؤسسة االستراتيجي : التخطيطوتجنب األزمات الحالية والمستقبليةالتغلب -

 من المزيد على والحصول مواردها تحديد وكذلك يساعدها في تواجهها التي والمستقبلية الحالية األلمات

 ((Okuma,2003: P4-6 .للمجتمع أفضل بصورة خدماتها تقديم من يمكنها ك مماوامتال الموارد
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 االستراتيجي فوائد التخطيط 

 :االستراتيجي من فوائد التخطيط

  .األهداف لتحقيقو ، المرسو  للطريق وفقًا تستخد  الموارد ظألن الموارد في االقتصاد- 

  .المختلفة البيئية الظروف مع التجاوب على القدرة-

النات قابلة ،وبرامج ومو تفصيلية خطط إلى ترجمتها خالل من األمد طويلة األهداف تحقيق على القدرة-

 ليادة القدرة-                            للتنفيذ                                                                         

                                                                                 .رباستمرا يركز على دراسة العوامل البيئية جياالستراتي ألن التخطيطظالتنافسية للمنظمة 

                           .المناسب الوقت في والمعلوماتية ، والبشرية ، المادية االحتياجات توفير على لقدرةا-

 على مديرينال تواجه يساعد التي الرئيسية القضايا مع للتعامل ألولوياتا وضع على المديرين يساعد-

  (94،إ2006تواجه المنظمة )أبو دولة وصالحية ، التي الرئيسة القضايا مع للتعامل األولويات وضع

أيان ترياد  :لمدرساة تقريار أسلوب جيد في التخطيط واإلدارة الفعالة التاي تسامح  االستراتيجي والتخطيط  

ماا الاذا ول بمدرستها ،وكيف يمكنها الوصول إلى حيث تريد ،أا إنه يجيب عان التسااؤالت التالياة :الوص

مان تحتاجها ؟تريد إنجال  ؟ما الذا يمكنها عمله لتحقيق األهداف ؟كيف تنجز األهداف ؟وما المواد التاي سا

 (3،إ2003سي ،)العوي كيف تتحقق من القيا  بالعمل ؟   ومتى سيتم التطبيق ؟ يقو  بالتطبيق؟

الخارجياة مدرساة حياث يمكان مان دراساة البيئاة الداخلياة و مديرة مهم لكل  االستراتيجي إن التخطيطو    

نهاا فاي مللمدرسة ،والتعرف على نقاط القوة ونقااط الضاعف ،وكيفياة اساتغالل الفارإ المتاحاة لالساتفادة 

 تربوياة،المدرساة  لتحقياق أهادافها ال ماديرة مواجهة نقاط الضعف ،ومواجهة التهديادات التاي قاد تعتاري 

ة واضاحة ،وهذا كله ينطلاق مان خاالل رؤياة ورساالوالتي بدورها تهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم 

 ة ،وتضاافرتتبناها المدرسة للعمل من خاللها ،وكاذلك العمال علاى االساتفادة مان نقااط القاوة داخال المدرسا

 الفيها .كافة الجهود للتغلب على نقاط الضعف وت

 المدرسي االستراتيجي التخطيط تطبيق خطوات 

ناوعي الجاناب ال باعتباار  "إليساون" و "دافياز" رأا فاي االساتراتيجي التخطايط إلاى النظار يمكان      

 لتخطايطا هاذا ألنهاا مان خاالل ة التاي تتبناهاا المدرساةظاالساتراتيجي اإلجرائي من عمليات تعيين وتطوير

 قيقاةالد التحلايالت خاالل مان :وأحاداث أفعاال إلاى توجهاات أو مساارات مان هاختارت ما ترجمة على تعمد

 جموعاةلم إقرارهاا خاالل ومان المدرساة فياه، علاى الماؤثرة والخارجياة الداخلياة والعوامل الراهن للوقت

 لتها،ورساا المدرساة رؤياة تتحقاق حتاى علاى تحقيقهاا، العمال ينبغاي التاي واألولوياات الرئيساية األهداف

 (34،إ2001تؤمن بها )مدبولي ، التي والمعتقدات األساسية لقيما وتترسخ
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 للمدرسة المستقبلية الرؤية تطوير 

 حقياق األهادافت إلاى المدرساة  ماديرة  خاللهاا مان التاي تنظار النافاذة العاين هي المستقبلية الرؤية عدتُ     

 والقريباة المضامون الفلسافي، تذا المجاردة العامة الفكرة وهي المدرسية، ةاالستراتيجي للخطة المرسومة

 عورشا ومصادر لاإلدارة والعااملين مساتقبلي منظاور اأيًضا وهاي .اإلنسااني الحلام طبيعاة من فضائلها في

 وفاي الازمن يفا اتسااًعا اآلفااا اتساًعا وأكثار المعاني أكثر عادة تتضمن فهي المشترك، واالنتمام بالوالم

 (41،إ2002)ياسين ، المستقبل نحو االتجا 

 ضاعو خاالل مان لصورة مستقبل مدرساتها المدرسة  مديرة تضعه  تصور :هي ةاالستراتيجي فالرؤية    

 وضاع دفالمعلمات به بمشاركة مستقبلها تكون عليه المدرسة أن يرغب ما فيها يحدد معينة استراتيجيات

 بهاا، محايطال تمعباالمج المدرساة رباط إلعاادة طريقًاا تعتبار ةاالساتراتيجي فالرؤياة .التنفياذ موضاع الرؤية

 لمدرساةا باين والعالقاة الثقاة بناام كاذلك بال التعلايم، تطاوير ناحياة مان فقط المجتمع ليس حاجات وتعكس

 .رسةللمد العملية الممارسة سياسة ستوجه التي واالعتقادات القيم تحديد على كما تعمل .والمجتمع

 نتحرك؟ إطار أا في .٢؟ ذاهبون نحن أين إلى .١ :السؤالين عن الرؤية اإلجابة وتمثل  

 مطلاوبة الاالساتراتيجي األهاداف تحدياد ياتم ضوئها في ألنه ضرورية المدرسة : رسالة المدرسة سالةر-

 األفاراد، لجهاود النقطة المحورياة باعتبارها واإلنجالات القيم تحديد يتم وفيها البعيد، المد  على نجالهاإ

 وياتم ةكبير بصورة عليها ومتفق ومناسبة ل فراد عا  بوجه ومفهومة واضحة الرسالة تكون أن يجب كما

 .الدوا  على متابعتها

ن ماأن تكون واضحة وسهلة الفهم ، أن ت تي مختصرة وموجزة يسهل ذكرهاالمدرسة:  مواصفات رسالة-

د، تريا ماا  ساتحقق وكياف جمهورهاا، ومان أهادافها، هاي :ماا حيث من التعليمية المؤسسة الجميع ، تصف

 يارغ مان محاددة هالمية، غير واسعة .غيرها عن المدرسة تميز عن تعبر .محدد ستراتيجيا محور تركز

 اليادوتق ومعتقادات وقايم وفلسافة أعاراف تحااكي .المدرساة داخال للقارارات الادائم المرجاع تمثال .تفصايل

الساويدان رسة)للمد كرساالة لتبنيها الجميع تدفع بطريقة صياغتها يتم للتحقيق قابلة معايير تعكس .المدرسة

 (47،إ2005،

 ةاالستراتيجي األهداف تحديد-

 العاا  اإلطاار حياث تحادد ،االساتراتيجي التخطايط عملياات فاي المحورا العنصر الرئيسة األهداف تمثل 

 مان أكبار مجموعة صورة األهداف في لهذ  الدقيق التحديد ويتم المدرسة، بها تقو  التي واألنشطة للجهود

 تحليلها، في تساعد والتي معينة لمنية والمرتبطة بفترة للقياس، والقابلة المحددة يةالتشغيل العملية األهداف

 وذات الماد  بعيادة إستراتيجية أهداف إلى تحقيقها المدرسة وسبل رسالة ترجمة األهداف تحديد ويتضمن

 تحديد تعليميةال للمؤسسة ةاالستراتيجي األهداف وتتضمن  تتحقق  التي النتائج  قياس من تمكن كمية طبيعة

ة، وتقسايمها إلاى مهاا  االساتراتيجي سيتم اتباعهاا فاي تنفياذ الخطاة مان حياث اختياار التي الخاصة األهداف

 الموالناة وتخصايص التنفياذ، لعملياة لمني جدول ووضع ة(،االستراتيجي )تنفيذ محددة يستوجب إنجالها

 األهاداف تحليال هاذ  صاياغة عملية تتضمن كما .المحدودة العمل خطوات لتنفيذ الاللمة البشرية والمادية
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 ال وأن منهاا، قائماة كبيارة وجاود بسابب الضاياع مشكلة االستراتيجي الفريق تجنب بحيث بينها، العالقات

  (2016، ينتهي .  )محمد منها ب ا كبيرة حيرة في يكون

 تلاك هاي الى معرفتهإ تتوصل أن المدرسة مديرة  على يتوجب التي ةاالستراتيجي القضايا أهم بين ومن   

 فاي لالعما جواناب علاى مختلاف ت ثيرهاا ويكاون للمدرساة، العاماة األساساية العناصر تشكل التي القضايا

  :اآلتية الموضوعات تتناول ةاالستراتيجي القضايا هذ  المدرسة،

                  تحقيقه؟     أجل من بالعمل مفوضة غير أو مفوضة وهل المدرسة، صالحية -

                                                     .تسودها التي والمباد  القيم ومنظومة المدرسة الةرس -

 التعليمي نتاجها جودة مستو  -

 من هؤالم وموقف أمور، وأوليام طالب من معها يتعاملون ممن المدرسة موقف-

  .المدرسة

                        .التعليمية للعملية العامة التكلفة حجم-

 الخارجية البيئة تحليل-

 افياةوالثق االجتماعياة واالقتصاادية والقاو  واألفاراد المؤسساات مان للمدرساة الخارجياة تشامل البيئاة

 حياث ة،ياالساتراتيج وضع عند أمًرا ضروريًا دراستها وتعد المدرسة، سير على تؤثر التي والتكنولوجية

 يجاب لتايا والتهديادات اساتغاللها، يمكن للمدرساة التي الفرإ ةللمدرس الخارجية تكشف البيئة تحليل إن

 (145إ  ،2002والمرسي، إدريس) أثارها من الحد محاولة أو تجنبها عليها

 الداخلية البيئة تحليل-

 وتحدياد ها،تحقياق أهاداف إطاار  فاي ياتم الاذا المحيط تشكل متغيرات من للمدرسة الداخلية البيئة تتكون   

 ومحاولة ارجية،الخ البيئة نتائج تحليل مع النتائج هذ  مقارنة بغية المدرسة، لد  الضعف اطونق القوة نقاط

 لمدرساةا قاوة لعناصار األمثال خالل محاولة االستخدا  من والعمليات ل نشطة ممكنة توليفة أفضل تكوين

 خلياةالدا يئاةالب متغيارات مان تتضامن أن يجاب وماا بيئتهاا الخارجياة، فاي الموجاودة الفارإ استغالل في

 تخدماه االاذ الغاري ماا :اآلتياة األسائلة عان اإلجاباة الداخلياة للمدرساة يتطلاب البيئاة تحليالوللمدرساة. 

 فاي والضاعف القاوة ماا جواناب الغاري؟ هاذا تحقياق أجال مان عملاه المطلاوب ماا ؟التعليمياة المؤسساة

 تتعامال فكيا معرفتهاا؟ يجاب لتايالداخلياة ا القضاايا ماا للمؤسساة؟ بالنسابة المتاحاة الموارد ما المؤسسة؟

   ؤسسة؟الم تقابلها أن يجب التي ما الحاجات المؤسسة؟ تخدمه الذا المجتمع ما المجتمع؟ مع المؤسسة

 لاد  قائادات المدرساة  والمساؤوالت عان   التخطايط مساتقبلية رؤياة وجاود تساتلز  األسائلة وهاذ      

 للبياناات والمعلوماات قاعادة إيجااد وكيفياة التحليال، هاذا إجارام بكيفياة التعليمياة للمؤسساة االساتراتيجي

 ومراكاز واألنشاطة والمنااهج والمبااني والطاالب التادريس هيئة أعضام تشمل والتي بمدخالتها المرتبطة

 اإلدارياة الممارساات أيًضاا وتشامل واالمتحاناات وغيرهاا، التقويم ونظا  التدريس وطرا التعليم مصادر

 الحلاول إيجااد فاي التحليال هاذا مان االساتفادة وكيفياة كفامتها وفاعليتها، ومد  ا،داخله تتم التي والتعليمية

 بالبيئاة المتاحاة الفارإ علاى والتعارف بهاا، القاوة جواناب واغتناا  تعااني منهاا، التاي الداخلية للمشكالت
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 الغاري تحقياق أخار  ناحياة ومان التهديادات، خطار مان والتقليال المشكالت، على هذ  للتغلب الخارجية

 .منها المجتمع احتياجات تنشد ، وتلبية الذا

 -ةاالستراتيجي والرقابة التقييم

 بعا  هورظ لهاقد يتضح  التطبيق عمليات على رقابتها خالل من المدرسة أن في المتابعة أهمية كمنت   

  .هاهدافأ تحقيق له ينعكس مما مشروعاتتنفيذ  على قدرتها من تحد أو المؤسسة تمنع قد التي المشكالت

 معهاا بالعمال المدرساة متابعاة جهودهاا وفرياق العمال ماديرةتتيح ل ةاالستراتيجي فالرقابة والمتابعة للخطة 

 )ذيابخطاام ا من أجل الت كد من تحقيق األهداف المعنياة والعمال علاى تصاحيح األوفقا للخطة المحددة سلفً 

احهاا نج عاد  أو الخطاة نجااح ماد  عن الختامي الحساب كشف إعطام بمثابة التقويم عملية وتعد (2019،

نفياذ الخطاة أو مراحال ت أثنام العملية هذ  ولكن لها، مسبقًا المخططون وصفها التي والغايات ل هداف وفقًا

 مان عناه سافري فيما بعدها مباشرة. إن التقويم ليس مطلوبًا في حد ذاته بصورة مجردة، وإنما تكمن أهميته

 عوضا لتحساين المطلوباة تحادث التغيارات التاي وتلاك التصاحيحية، اإلجارامات اتخااذ علاى تسااعد نتاائج

 (152،إ2011ديرا،  ) إستراتيجيتها تطبيق في لالستمرار المؤسسة

 التغلاب نيمكا بحياث مرحلاة أا أنشطة من نشاطلكل  يتيح المستمر والتقويم المتابعة عمليات إن إجرام   

 هامةال األنشطة من مجموعة أيًضا تشكل وأنها الخطة أعمال ومراحل من عمل أا تواجه مشكلة أا على

 إنجاال لاىإ تؤدا والتي لها المخطط الحدود ضمن التنفيذية العمليات ضبط إيقاع إلى تهدف التي والحيوية

 كما خطط لها. المدرسة أهداف

 حور الثاني : الثقافة التنظيمية الم

ولكال  ة،الحاديث داخال المؤسسا ر اإلدارافاي تجسايد وتطاوير الفكا دور كبير وحياوا وللثقافة التنظيمية  

 منظمة ثقافتها الخاصة بها ،وللثقافة التنظيمية عدة تعريفات منها التعريفات التالية :

تهااا داخاال ويعرفهااا أبااو بكاار ب نهااا: "مجموعااة ماان القاايم والمفاااهيم األساسااية التااي يااتم إيجادهااا وتنمي   

ا  بيئاة تحدياد طريقاة تفكيارهم وإدراكهام وشاعورهم تجامجموعات العمل في المنظماة  وتعليمهاا للعااملين ل

 (131،إ2004،في أدائهم وإنتاجيتهم" )أبو بكر العمل الداخلية والخارجية وتحدد سلوكهم وتؤثر 

التاي و لتعليمياة،فاي المؤسساة اوتذهب الباحثة إلى أن الثقافة التنظيمية مجموعة القيم واالعتقاادات الساائدة 

 رس ،وتحدد الممارسات العملية لكل العامالت داخل المدرسة .توجه سلوك قائدات المدا

أن  تادة المنظمااوالذا ينبغاي علاى قا عنصًرا أساسيا في النظا  العا  للمنظمات ، تعد الثقافة التنظيميةو   

وع السالوك نوالذا يؤثر على   وعناصرها ظلكونها الوسط البيئي الذا تعيآ فيه المنظمات يفهموا أبعادها

 (1،إ 2005تتفاعل به مع غيرها أو مع عامليها )الشلوا ،الذا 

وتتاارك الثقافااة التنظيميااة  بمكوناتهااا الماديااة والمعنويااة بصااماتها علااى المنظمااات اإلداريااة بصاافة عامااة   

والمدارس بصفة خاصة ،وتكساب كال منهاا سامات شخصاية تميزهاا عان غيرهاا ،كماا تاوفر اإلطاار الاذا 
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معايير التي يتم من خاللها ربط األفراد بالمنظمات ،وتحفيزهم ألدام أعماالهم يوضح طريقة أدام العمل  وال

  (3،إ 2005بإتقان )العوفي ،

  أهمية الثقافة التنظيمية 

لناجحاة هاي ا والمدرساة  في دورها الكبير فاي تنمياة وتطاوير المنظماات، لثقافة التنظيميةاتتمثل أهمية     

رسة التاي والمستفيدات من معلمات وعامالت ،وهي المد مديرة ال التي تكون ثقافتها محققة مصلحة كل من

 عااامالت،ترتكااز قيمهااا وثقافتهااا علااى اإلبااداع والمشاااركة ،وهااي التااي تجعاال قيمهااا نفااس قاايم المعلمااات وال

 (361،إ2004وتجعلهم يتبنون الثقافة ،دون إجبار منها وإنما رغبة منهن )ديسلر ،

أنظمتهاا ر علاى تصارفات العاامالت ،فهاي التاي تحادد مبااد  المدرساة وفثقافة المدرساة لهاا تا ثير مباشا   

ألواماار األساسااية والساالوكيات المقبولااة وغياار المقبولااة والقااوانين التااي تحكاام تسلساال الساالطة وإصاادار ا

ت واألنظماااة الرسااامية وغيااار الرسااامية التاااي تحكااام التصااارفات فاااي المواقاااف المختلفاااة ،واتجاااا  القائااادا

تبعااة ف التااي ال تحكمهااا معااايير واضااحة ،باإلضااافة إلااى ذلااك أشااكال االتصااال الموتصاارفاتهن فااي المواقاا

فاة المدرساة ات وأسالوب تنفياذها ، فثقااالساتراتيجي ،كما أن لها ت ثيرا واضحا على  وضع المكافآتونظا  

 بهاااعاامالت والتاي لهاا األثار الكبيار علاى المدرساة والمان المتغيارات التاي تحكام كيفياة عمال أدام التنظايم 

 (253،إ2006باعتبارها األساس في نجاح المدرسة في عملها وتحقيقا ألهدافها )الطجم والسواط ،

حااف  العمال وت وتعمل الثقافة التنظيمية  على منح المدرسة والمعلمات والعامالت فيها هوية مميزة تنظم   

ز جااح وتمياه مان أجال النياة فياعلى ثبات مبادئه من التغيير ،وتعمل على توجيه السلوك ،والعالقات الداخل

ى معلماات علاكما تسااهم الثقافاة التنظيمياة  فاي  تنسايق الجهاود  للمعلماات وتنظيمهاا ،وتحفياز الالمدرسة .

 تحقيق أهداف المدرسة 

 التنظيمية الثقافة وظائف 

 تتلخص وظائف ثقافة المنظمة في أربع وظائف رئيسة هي:

لمدركات يمنحهم مشاركة العاملين نفس المعايير والقيم وا تنظيمية: إن هوية المنظمة أفراد تعطي -1 

                                                        .مشترك بغري اإلحساس تطوير الشعور بالتوحد، مما يساعد على

  ذمن يقبلون ه الجماعي: إن الشعور بالهدف المشترك يشجع االلتزا  القوا من جانب االلتزا  تسهل -2

 الثقافة.

ن ملمنظمة وذلك االنظا : تشجع الثقافة على التنسيق والتعاون الدائمين بين أعضام  استقرار تعزل -3 

  .وااللتزا  المشتركة بالهوية الشعور خالل  تشجيع

 مصدراً  المنظمة ثقافة توفر حولهم حيث من يدور ما فهم على األفراد مساعدة خالل من السلوك تشكل -4

 بمثاباة المنظماة ثقافاة تعمال السابقة، الوظائف وبتحقيق األشيام، تحدث لماذا تفسر التي مشتركةال للمعاني

 الثابات المنساق السالوك تعزياز علاى ويساعد ببع ، بعضهم أفراد المنظمة يربط الذا سمنتاأل /الصمغ

 (314،إ2011)ديرا ، العمل في
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 التنظيمية أنماط الثقافة 

 ة اإلنجاال،ثقافاة التعااطف اإلنسااني، ثقافا نماط )كاوتر وهكسات ( ات أبرلهااالتنظيمية عادة تنظيما للثقافة 

 .يفة وبين أن هناك نوعان  للثقافة التنظيمية :ثقافة قوية وثقافة ضع

، افة الدورة في )ثقافة القوة ،وثقالتنظيمي وعد هاريسون،وهاندا أنماط الثقافة( 298،إ 2002 الهوارا)

  وثقافة الناس، وثقافة المهمة(

لتعاونية ،ثقافة التنظيمية في ثقافة التحكم والسيطرة ،الثقافة ا أنماط الثقافة (Schulz, & Rita)كما صنف 

  (Schulz & Rita, 2001: 2-18) الجدارة ،الثقافة التهذيبية التنموية 

ون معقادة ال قاد تكاالتنظيمية إال أنه يجاب معرفاة البيئاة الداخلياة للمدرساة ف وبالرغم من هذ  األنماط للثقافة

لدقااة وباانفس ا ،التنظيميااة المدرسااية بشااكل محاادد يمكاان ربطهااا باا ا أحااد ماان التقساايمات السااابقة للثقافااة

 ةبالثقافااة والتفاصاايل .وفااي ضااوم أهااداف الدراسااة فااإن الباحثااة قاماات ببنااام اسااتبانة أداة الدراسااة المتعلقاا

قافااة ث -واألدوار ثقافااة الاانظم - ف اإلنسااانيقافااة التعاااطث -فااي ضااوم األنماااط التاليااة )ثقافااة القااوة التنظيميااة

 (298،إ 2002)الهوارا ، اإلنجال(

  الدراسات السابقة 

طيط هدفت الدراسة للتعرف على درجة توافر مهارات التخ :م(2019دراسة درويش وآل عبد هللا )

ر جهة نظومدارس البنات للمرحلة االبتدائية بمحافظة حوطة بني تميم من  االستراتيجي لد  قائدات

عند  والكشف عما إذا كان هناك فروا ذات داللة احصائية2030.رؤية المملكة  المعلمات في ضوم

 )المؤهل في درجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي تعز  للمتغيرات التالية:0.05 مستو  داللة

 التخطيطالعلمي، المرحلة الدراسية، عدد سنوات الخبرة، عدد الدورات التدريبية في مجال 

عينة  تكونتووقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي المسحي التحليلي، وطبقت االستبانة  ،االستراتيجي(

يط ارات التخطتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن درجة توافرمهقد معلمة، و244  الدراسةمن

 . اليةعمعلمات جام بدرجة الاالستراتيجي لد  قائدات مدارس محافظة حوطة بني تميم من وجهة نظر

الغوث في  وكالة مدارس مديرا استخدا  وهدفت إلى التعرف إلى  درجة ه(:1436دراسة أبو حطب  )

،ودراسة داللة الفروا  المدرسي وعالقاتها بمستو  إدارة المعرفة االستراتيجيمحافظات غزة للتخطيط 

،  الدراسة )الجنس ،التخصص ،سنوات الخدمةأفراد العينة تبعًا لمتغيرات   متوسطات درجات تقدير بين

،وقا  بتصميم استبانتين لهذا الغري   التحليلي الوصفي المنهج الباحثة اتبعت ولتحقيق أهداف الدراسة 

 وقد الدولية، الغوث وكالة بمدارس ( معلم ومعلمة 369،،وتم تطبيقها على ) (فقرة  65) من  تان مكون

 المدرسي  االستراتيجي للتخطيط الدولية الغوث وكالة مدارس مديرا وقد توصلت إلى أن درجة ممارسة 

أفراد العينة لدرجة   متوسطات درجات تقدير إحصائية  بين وأنه توجد فروا ذات  .بدرجة  تقدير كبيرة

 تعزا لمتغير الجنس  المدرسي  االستراتيجي للتخطيط الدولية الغوث وكالة مدارس مديرا ممارسة 

أفراد العينة   متوسطات درجات تقدير توجد فروا ذات  إحصائية  بين ال .لصالح اإلناث أنثي (-)ذكر 
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تعزا لمتغير   المدرسي  االستراتيجي للتخطيط الدولية الغوث وكالة مدارس مديرا لدرجة ممارسة 

 التخصص ،ولمتغير سنوات الخدمة . 

 لجامعاتا في التربية كليات قيادات ممارسة درجة إلى التعرف إلى هدفت ه(:1435دراسة أبو حسنة  )

 أعضام نظر ةوجه من لها المؤسسي األدام بتحسين وعالقتها ،االستراتيجي الفلسطينية لمهارات التخطيط

 ولتحقيق ، ظالتحليلي الوصفي المنهج باستخدا  الباحث قا  الدراسة  أسئلة عن المدرسي  االستراتيجي

يات التربية ممارسة قيادات كل درجة لقياس األولى تبانتين،اس باستخدا  الباحث قا  الدراسة  أهداف

 رة مولعة(فق33، وقد تكونت من )  المدرسي  االستراتيجي بالجامعات الفلسطينية لمهارات التخطيط

 لتحسين ينيةالجامعات الفلسط في التربية كليات قيادات ممارسة درجة لقياس والثانية (مجاالت،6على)

 في لتربيةا كليات في التدريسية الهيئة أعضام جميع منالدراسة  مجتمع وتكون لها، المؤسسي األدام

لقد  أبرلها : ،وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائجاإلسالمية، وجامعة األلهر، وجامعة األقصى  الجامعة

 ينيةلفلسطابلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات 

 .  مرتفعة درجة   إلى االستراتيجي لمهارات التخطيط

وقد هدفت إلى تعرف مهارات التخطيط االستراتيجي المتحققة لد  مديرا  م(:2014ات )دراسة العمر

ومديرات مدارس تربية البترام من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، وتحقيقا لهدف الدراسة تم بنام أداة 

أربعة مجاالت هي: الرؤية، الرسالة. البيئة الداخلية، البيئة الخارجية،(  فقرة مولعة على٨٥   مكونة من

معلما ومعلمة وأظهرت 202  وقد تم الت كد من صدا األداة وثباتها، وطبقت على عينة عشوائية مكونة من

تيجي النتائج أن تقدير أفراد عينة الدراسة المتالك مديرا مدارس تربية البترام لمهارات التخطيط االسترا

 05 ,جام بدرجة متوسطة. كما أظهرت النتائج عد  وجود فروا ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة

=  ،المؤهل العلمي، والخبرة(وعلى جميع مجاالت الدراسة تعز  لمتغيرات الدراسة المستقلة )الجنس. 

لتخطيطية الممارسات ا وهي بعنوان تصور مقترح لتحسين فاعليةم(:2014دراسة  الجرايدة والمطاعني )

رح ور مقتإلى بنام تص  لمديرا مدارس التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم بسلطنة عمان، وقد هدفت 

مان، علتحسين الممارسات التخطيطية لمديرا مدارس التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم بسلطنة 

ديًرا ومساعدًا م 170على  ها طبقت تم  فقرة،  54استبانة مكونة من   ميصمت ولتحقيق أهداف الدراسة تم 

اعلية نتائج كان من أبرلها: أن درجة ف عدة توصلت إلى ،وقد  . 2012 /2011في العا  الدراسي 

وسطة، نت متالممارسات التخطيطية لمديرا مدارس التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم بسلطنة عمان كا

ألثر  تعز  α=0.05لة إحصائية عند مستو  داللة كما أشارت النتائج إلى عد  وجود فروا ذات دال

لية ارد الماالمو متغير النوع االجتماعي في جميع المجاالت باستثنام مجالي وضع الخطة الدراسية، وإدارة

حصائية لة إوتنظيمها، وجامت الفروا لصالح اإلناث، كذلك أشارت النتائج إلى عد  وجود فروا ذات دال

  .تعز  لمتغيرا المسمى الوظيفي، والمؤهل العلمي α=0.05عند مستو  داللة 

 بالثقافة وعالقتها التشاركية القيادة إلى التعرفوهدفت إلى التعرف إلى  ه(:1433دراسة عسكر )

،وبلغت عينة الدراسة  ، المعلمين نظر وجهة من غزة بمحافظات المدارس الحكومية مديرا لد  التنظيمية

 الدراسة أظهرت .،وقد توصلت إلى النتائج التالية : عشوائية بطريقة رهماختيا ا ومعلمة تم( معلمً 727)

 على حصلت التنظيمية التوقعات ذلك يلي التنظيمية الثقافة مراتب أعلى في التنظيمية األعراف مجيم
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 المعتقدات التنظيمية ذلك يلي الثالثة المرتبة على حصلتفقد  التنظيمية ذلك  القيم الثانية، يلي المرتبة

 داللة ذات فروا توجد ال أنه الدراسة أوضحت كما، ، وهي نسبة جيدة  الرابعة، المرتبة على حصلت

 الحكومية المدارس مديرا لد  السائدة التنظيمية الثقافة لنمط المعلمين تقديرات متوسطات بين إحصائية

 . (، إناث ذكور ) الجنس تعز  غزة بمحافظات

ت إلى التعرف إلى  عالقة الثقافة التنظيمية بااللتزا  الوظيفي لد  وهدف ه(:1432دراسة أبو معليق  )

ولتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع  ،معلمي المدارس األساسية الحكومية  بمحافظات غزة وسبل تطويرها

وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس األساسية الحكومية   ،المنهج الوصفي التحليلي

وقد توصلت  (معلما ومعلمة،456 ،وكانت عينة الدراسة  )2012-2011ا  الدراسي بمحافظات غزة للع

الدراسة إلى عدة نتائج أبرلها :  تبين أن نمط  الثقافة السائد في المدارس األساسية الحكومية  بمحافظات 

ثقافة النظم يلي ذلك ثقافة اإلنجال حصلت على المرتبة الثانية يلي ذلك  ثقافة التعاطف اإلنساني هو  غزة

 .وأخيرا ثقافة القوة ،يلي ثقافة القوة وحصلت على المرتبة الرابعة وار  حصلت على المرتبة الثالثة واألد

 الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلدارا لد وهدفت إلى التعرف إلى   ه(:1431دراسة أبوهين )

ولتحقيق أهداف الدراسة تم  المعلمين نظر وجهة منوذلك  غزة بمحافظات المدارس الحكومية مديرا

وتم تصميم استبانتين :استبانة لقياس نمط  الثقافة التنظيمية مكونة من ،اتباع المنهج الوصفي التحليلي 

 وثقافة التعاطف اإلنساني ،(فقرة مولعة على أربعة مجاالت ،وهي :)ثقافة القوة ، ،ثقافة اإلنجال44)

المدارس الثانوية  ،وتكون  مديرا ة الثانية لقياس اإلبداع اإلدارا لد ( واالستبانوثقافة النظم واألدوار

 ،وكانت 2010-2009مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس الثانوية بمحافظات غزة للعا  الدراسي 

(معلما ومعلمة    وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرلها :  تبين أن ثقافة النظم 450عينة الدراسة  )

يلي ذلك ثقافة اإلنجال حصلت على المرتبة الثانية يلي ذلك ثقافة ،دوار حصلت على المرتبة األولى واأل

،أما 9،يلي ثقافة القوة وحصلت على المرتبة الرابعة ساني حصلت على المرتبة الثالثة  التعاطف اإلن

متوسطات درجات  بينال توجد فروا ذات  إحصائية   نسبة مرتفعة . الدرجة الكلية لالستبيانة  ككل 

أنثي ( عدا المجال األول -لنمط  الثقافة التنظيمية السائدة تعزا لمتغير الجنس )ذكر   تقديرات المعلمين 

 ،أما في متغير سنوات الخدمة  فقد اتضح عد  فروا في  ثقافة القوة فكانت هناك فروا لصالح اإلناث

 .في سنوات الخدمة  ألدوارالمجال األول ثقافة القوة والرابع وثقافة النظم وا

انوية في ثالمدارس ال ادرجة ممارسة مدير التعرف على  وهدفت إلىه(:1432المصري ) دراسة  

ولتحقيق ، مدارسهم في السائدة التنظيمية الثقافة ب نماط وعالقته االستراتيجي تخطيطلزة لغمحافظات 

 بتصميم استبانتين :استبانة للتخطيطأهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،وقا  

بلية للمدرسة ، ق(فقرة مولعة على ستة مجاالت ،وهي :)صياغة الرؤية المست61مكونة من ) االستراتيجي

ة للمدرسة ،تحليل البيئة الداخلية للمدرسة ،تحليل البيئة الخارجية للمدرسة االستراتيجي صياغة األهداف

(فقرة مولعة على أربعة مجاالت ،وهي 39التنظيمية مكونة من ) افة،المتابعة والتقويم (واستبانة الثق

ثقافة القوة ،وثقافة النظم واألدوار ،وثقافة التعاطف اإلنساني ،ثقافة اإلنجال (،وتكون مجتمع الدراسة من :)

وقد توصلت الدراسة 2011-2010ات غزة للعا  الدراسي جمع مديرا ومدرات المدارس الثانوية بمحافظ

،وقد جام قد بلغت  االستراتيجي نتائج التالية :  أن درجة ممارسة مديرا المدارس الثانوية للتخطيطإلى ال
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 ،يلي ذلك المجال السادس :درجة ممارسة مدير المدرسة للمتابعة والتقويمالمجال الثاني في المرتبة األولى 

رابع  درجة ممارسة مدير المدرسة يليه المجال ال،ة حصل على المرتبة الثانية االستراتيجي لخطة المدرسة

لتحليل البيئة الداخلية للمدرسة حصل على المرتبة الثالثة ،ثم المجال األول درجة ممارسة مدير المدرسة 

حصل على المرتبة الرابعة  يلي ذلك المجال الثالث درجة ممارسة  لصياغة الرؤية المستقبلية للمدرسة

ة للمدرسة حصل على المرتبة الخامسة وأخيًرا االستراتيجي مدير المدرسة لتحديد و صياغة األهداف

حصل على المرتبة  المجال الخامس  درجة ممارسة مدير المدرسة لتحليل البيئة الخارجية للمدرسة

نجال حصلت على المرتبة األولى ،يلي ذلك ثقافة اإلأن ثقافة التعاطف اإلنساني السادسة واألخيرة  

ثم ثقافة النظم واألدوار حصلت على المرتبة الثالثة  ،وأخير ثقافة القوة  حصلت على المرتبة الثانية 

وجود عالقة ارتباطية موجبة فروا ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة الرابعة   حصلت على المرتبة 

 . التنظيمية و الثقافة االستراتيجي مقياس التخطيطبين جميع أبعاد  α≥0و05)

في  ياالستراتيج :وهدفت إلى التوصل إلى فهم لعملية التخطيط (Johnson, 2004)  دراسة جونسون

د رس ميالري مدافعمليات التخطيط وإدارة العمل الذا تم تطوير  لتوجيه مبادرة المنطقة لتحسين التعليم 

 لمشاركينمن ا العامة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد شملت عينة الدراسة مجموعة

نت أداة ة ،وكا،وكذلك مسؤولي التعليم في المنطق االستراتيجي ابقين والحاليين في عمليات التخطيطالس

جتماعات وكذلك أجزام من ا ،االستراتيجي مقابلة للعاملين في عمليات التخطيطالدراسة عبارة عن 

ة  العام الرد،وقد استخدمت  مدارس مي االستراتيجي مسؤولي التعليم واالجتماعات الخاصة بالتخطيط

 م المنظماألدا ظلتظهر العالقة بين إطار التخطيط ،ونتائج االستراتيجي طريقة ملخصة ومتكاملة للتخطيط

من  عملياتولكامبرد  ،وتنفيذ سياسات فعالة  وبرامج  االستراتيجي ،وقد تم استخدا  نموذ  التخطيط

،وقد ية لتعليمابام والطالب في المنطقة قيادة المراقب واإلدارة والمعلمين وأعضام المجتمع واآلخالل 

ليات لفعال لعمافيذ أظهرت النتائج الحاجة الملحة لالستمرار في تقييم معايير نجاح تمكن المنظمات من التن

 . االستراتيجي التخطيط

 التعليق على الدراسات السابقة 

فاااهيم واسااتخالإ أهاام الم ا فااي تحديااد أهااداف الدراسااة ،ماان الدراسااات السااابقة أيًضاا ةالباحثاا تاسااتفاد 

ك التااي والمصااطلحات ،وفااي تحلياال نتااائج الدراسااة الراهنااة للتعاارف علااى مااد  اتفاقهااا أو اختالفهااا مااع تلاا

الثانوياة  المادارسماديرات درجاة ممارساة ولعل ما يميز الدراسة الحالية أنها تحاول الوقوف على  ،سبقتها

ن ماي مدارساهن فاته ب نماط الثقافاة  التنظيمياة الساائدة وعالق االستراتيجي للبنات بمدينة الطائف  للتخطيط

 .،وهو ما لم تتناوله الدراسات السابقة وجهة نظرهن
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 طريقة وإجراءات البحث

حتاى يمكان لكوناه مالئًماا لطبيعاة الدراساة وتحقياق أهادافها، واالرتبااطي المنهج الوصفي منهج الدراسة: 

رات ائج اساتجابات أفاراد العيناة بهادف التعارف علاى مهااالوصول إلى إجابات تسهم في وصف وتحليل نت

ة التنظيمياا التخطاايط االسااتراتيجي لااد  مااديرات الماادارس الثانويااة بمدينااة الطااائف وعالقتااه ب نماااط الثقافااة

 السائدة في مدارسهن.

فصاال فااي ال تمثاال مجتمااع الدراسااة فااي جميااع مااديرات المرحلااة الثانويااة بمدينااة الطااائف مجتمززع الدراسززة:

دينة الطائف وقاد إدارة التعليم بم( مديرة وفقاً إلحصائية 72هـ والبالغ عددهن ) 1443راسي الثاني لعا  الد

ع وساهولة تم استخدا  أسلوب الحصر الشامل لجميع أفراد المجتمع وذلك بسبب محدودية عدد أفراد المجتم

ات االساتبان ، وكانتاسة بالكامل الوصول إليه حيث تم توليع رابط االستبانة اإللكترونية على مجتمع الدر

الجااهزة ( استبانة، جميعهاا صاالح للتحليال، وعلاى ذلاك أصابح عادد االساتبانات المساتوفاة و60المستردة )

 (.60للتحليل )

 لديموغرافية ألفراد عينة الدراسةأوال: الخصائص ا

 :توليع أفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي 

 المئوية ألفراد عينة الدراسة مولعين وفقا للمؤهل العلميالتكرارات والنسب  :(1جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد المؤهل العلمي

 ٪81.7 49 بكالوريوس

 ٪18.3 11 دراسات عليا

 ٪100.0 60 المجموع

 

 :توليع أفراد عينة الدراسة وفقا لعدد الدورات التدريبية 

 يةلدراسة وفقا لعدد الدورات التدريبالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة ا :(2جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد عدد الدورات التدريبية

 ٪21.7 13 ( دورات10أقل من )

 ٪78.3 47 ( دورات فأكثر10)

 ٪100.0 60 المجموع

 

 :توليع أفراد عينة الدراسة وفقا لسنوات الخبرة 

 مولعين وفقا لسنوات الخبرةالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة  :(3جدول )

 النسبة المئوية ٪ العدد سنوات الخبرة 

 ٪11.7 7 ( سنوات10أقل من )

 ٪88.3 53 ( سنوات فأكثر10)

 ٪100 60 المجموع

 

لغت نسبتهم ( سنوات ف كثر حيث ب10( أن معظم أفراد عينة الدراسة خبرتهم )3يالح  من الجدول رقم )

 ٪(.11.7( سنوات )10د العينة ممن خبرتهم أقل من )٪( في حين بلغت نسبة أفرا88.3)
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راساة كماال دوقد اعتمدت الباحثة في بنام االستبانة على عادد مان الدراساات الساابقة وهاي:  أداة الدراسة:

 ( المعنونااة بدرجااة ممارسااة مااديرا الماادارس الثانويااة فااي محافظااات غاازة للتخطاايط  1432المصاارا )

 ( 1431) قافااة التنظيميااة السااائدة فااي مدارسااهم، ودراسااة وداد أبااو هاايناالسااتراتيجي وعالقتااه ب نماااط الث

حافظات حكومية بمالمعنونة بالثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلدارا التنظيمية لد  مديرا المدارس ال

 غزة من وجهة نظر المعلمين.

 :م التالية:لقد احتوت االستبانة في صورتها النهائية على األجزا وصف أداة الدراسة 

ت لدوراويحتوا على بيانات أولية عن عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي، عدد ا الجزء األول:

 التدريبية، عدد سنوات الخبرة.

رات   مدي: ويشتمل على أداة الدراسة والتي تتعلق بمهارات التخطيط االستراتيجي لدالجزء الثاني

( 2)كون من تهن وت نماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسالمدارس الثانوية بمدينة الطائف وعالقته ب

 محورين وهما كالتالي:

 أبعاد: (4( عبارة تم تقسيمها إلى )24مهارات التخطيط االستراتيجي ويتكون من ) المحور األول:

 ( عبارات.7البعد األول: مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ويتكون من )

 ( عبارات.6اني: مهارة صياغة الخطة ويتكون من )البعد الث

 ( عبارات.6البعد الثالث: مهارة إقرار وتنفيذ الخطة ويتكون من )

 ( عبارات.5البعد الرابع: مهارة المتابعة والتقويم ويتكون من )

 :( أبعاد4( عبارة تم تقسيمها إلى )25أنماط الثقافة التنظيمية ويتكون من ) المحور الثاني:

 ( عبارات.6د األول: ثقافة القوة ويتكون من )البع

 ( عبارات.6البعد الثاني: ثقافة التعاطف اإلنساني ويتكون من )

 ( عبارات.7البعد الثالث: ثقافة النظم واألدوار ويتكون من )

 ( عبارات.6البعد الرابع: ثقافة اإلنجال ويتكون من )

 -بدرجة متوسطة–بدرجة كبيرة  –درجة كبيرة جداً وقد استخدمت الباحثة مقياس ليكرت خماسي التدر  )ب

وية ارس الثانجدًّا( وذلك لبحث مهارات التخطيط االستراتيجي لد  مديرات المد بدرجة قليلة -بدرجة قليلة

 بمدينة الطائف وعالقته ب نماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهن.

 صدق أداة الدراسة 

تمد علاى ألداة على طريقتين، األولى وتسمى الصدا الظاهرا التي تعاعتمدت الباحثة للتحقق من صدا ا 

تقاو  وعري األداة على مجموعة من المتخصصين الخبرام في المجال والثانية وتسمى االتسااا الاداخلي 

ها لتي اتبعتعلى حساب معامل االرتباط بين كل وحدة من وحدات األداة واألداة ككل. وفيما يلي الخطوات ا

 لتحقق من صدا األداة طبقا لكل طريقة من الطريقتين:الباحثة ل

وهو الصدا المعتمد على المحكمين، حياث تام عاري أداة الدراساة علاى عادد مان  أوالً: الصدق الظاهري

( محكما طلاب مانهم دراساة األداة وإبادام عرائهام فيهاا مان 11عدد من الخبرام والمتخصصين بلغ عددهم )

مد  وضوح كل فقارة وساالمة صاياغتها الذا تنتمي إليه. فقراتها بالبعد  مد  ارتباط كل فقرة من- حيث: 

مالممتهااا لتحقيااق الهاادف الااذا وضااعت ماان أجلااه، واقتااراح طاارا تحسااينها وذلااك بالحااذف أو اللغويااة، و

اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مماا يروناه مناسابا.وقد قادموا مالحظاات قيماة أفاادت الدراساة، 
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وأثاارت األداة، وساااعدت علااى إخراجهااا بصااورة جياادة. وبااذلك تكااون األداة قااد حققاات مااا يساامى بالصاادا 

 الظاهرا أو المنطقي.

تبااط تام حسااب صادا االتسااا الاداخلي بحسااب معامال اراالتسزاق الزداخلي ألداة الدراسزة:  ثانيزا: صزدق

 ح نتائجهاابيرسون بين درجة كل فقرة والدرجاة الكلياة للبعاد الاذا تنتماي إلياه لعيناة اساتطالعية كماا توضا

 الجدول التالي:

 ي اليه جات كل فقرة والدرجة الكلية للبعد الذا تنتممعامالت ارتباط بيرسون بين در :(4) لجدو

 مهارات التخطيط االستراتيجي

مهارة تحليل البيئة الداخلية 

 والخارجية للمدرسة
 مهارة المتابعة والتقويم مهارة إقرار وتنفيذ الخطة مهارة صياغة الخطة

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 باطاالرت

1 0.827* 1 0.742* 1 0.937* 1 0.855* 

2 0.863* 2 0.709* 2 0.837* 2 0.847* 

3 0.857* 3 0.870* 3 0.904* 3 0.886* 

4 0.876* 4 0.904* 4 0.637* 4 0.824* 

5 0.915* 5 0.894* 5 0.737* 5 0.668* 

6 0.762* 6 0.809* 6 0.888*   

7 0.733*       

 ميةأنماط الثقافة التنظي

 ثقافة اإلنجاز ثقافة النظم واألدوار ثقافة التعاطف اإلنساني ثقافة القوة

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 0.886* 1 0.948* 1 0.865* 1 0.838* 

2 0.937* 2 0.753* 2 0.873* 2 0.520* 

3 0.807* 3 0.737* 3 0.902* 3 0.631* 

4 0.895* 4 0.813* 4 0.841* 4 0.652* 

5 0.957* 5 0.836* 5 0.847* 5 0.735* 

6 0.804* 6 0.935* 6 0.835* 6 0.682* 

    7 0.799*   

   (0.05وجود داللة عند مستو  ) *

كلية والدرجة ال ( أن معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات أداة الدراسة )االستبانة(4يالح  من الجدول ) 

لى توافر درجة مما يدل ع ،( 0.05لبعد الذا تنتمي إليه جامت جميعها داله إحصائيا عند مستو  داللة )ل

 عالية من صدا االتساا الداخلي ألداة الدراسة )االستبانة(.

 تمي اليهذا تنوقامت الباحثة باستخرا  معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمحور ال

 ج كالتالي:وكانت النتائ

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمحور الذا تنتمي اليه :(5جدول )

 معامل االرتباط البعد / المحور

 *0.967 مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة

 *0.982 مهارة صياغة الخطة

 *0.976 مهارة إقرار وتنفيذ الخطة
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 معامل االرتباط البعد / المحور

 *0.978 ويممهارة المتابعة والتق

 مهارات التخطيط االستراتيجي

 *0.953 ثقافة القوة

 *0.982 ثقافة التعاطف اإلنساني

 *0.994 ثقافة النظم واألدوار

 *0.987 ثقافة اإلنجاز

 أنماط الثقافة التنظيمية

 ( 0.05وجود داللة عند مستو  ) *

 –0.953فعة حيث تراوحت بين )( أن قيم معامالت االرتباط جامت بقيم مرت5يتضح من الجدول )  

ة من الصدا ( مما يعني وجود درجة عالي0.05(، وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستو  داللة )0.994

 البنائي لالستبانة.

 ثبات أداة الدراسة 

لي لجدول التاااللتحقق من ثبات االستبانة استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لعينة استطالعية ويوضح  

 مالت الثبات الناتجة باستخدا  هذ  المعادلة.معا

 معامالت ثبات أداة الدراسة  :(6)جدول 

 معامل الفاكرونباخ عدد العبارات البعد / المحور

 0.959 7 مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة

 0.950 6 مهارة صياغة الخطة

 0.970 6 مهارة إقرار وتنفيذ الخطة

 0.978 5 ة والتقويممهارة المتابع

 0.989 24 مهارات التخطيط االستراتيجي

 0.969 6 ثقافة القوة.

 0.979 6 ثقافة التعاطف اإلنساني.

 0.986 7 ثقافة النظم واألدوار

 990 6 ثقافة اإلنجاز

 0.994 25 أنماط الثقافة التنظيمية

 0.994 49 االستبانة ككل

 

ة ن أداأة للمقياس عقب إجرام التجربة االستطالعية، يتضح وفي ضوم ما تقد  من قياسات سيكومتري

 لدراسة.اغراي الدراسة تتميز بدرجة عالية من الصدا والثبات يطم ن من خاللها إلى استخدا  األداة أل
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 مناقشة النتائج وتفسيرها

مدينزه ويزة بالمرحلزة الثانما درجزة تزوافر مهزارات التخطزيط االسزتراتيجي لزدى مزديرات " السؤال األول:

هااارات لإلجابااة عاان هااذا السااؤال تاام حساااب المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لم".  الطززائف؟

 :التخطيط االستراتيجي لد  مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف، وكانت النتائج كالتالي

ات   مديرستراتيجي لدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التخطيط اال :(7جدول )

 المدارس الثانوية بمدينة الطائف

رقم 

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 البعد
 درجة التوافر

1 
مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

 للمدرسة
 كبيرة  4 0.778 78٪ 4.14

 ة كبير 3 0.765 ٪79 417 مهارة صياغة الخطة 2

 كبيرة  2 0.755 ٪79 4.18 مهارة إقرار وتنفيذ الخطة 3

 كبيرة جًدا 1 0.746 ٪85 4.42 مهارة المتابعة والتقويم 4

 كبيرة   0.790 ٪79 4.18 مهارات التخطيط االستراتيجي ككل

طائف ( أن مهارات التخطيط االستراتيجي لد  مديرات المدارس الثانوية بمدينة ال7يتبين من الجدول )   

 (.0.790(، بانحراف معيارا )4.18جامت بدرجة )كبيرة(، حيث جام المتوسط العا  للمجموع الكلي )

وترجع الباحثة هذ  النتيجة إلى توافر الخبرات لد  ، وتوفير التغذية الاللمة لهم على مد  سنوات 

لتثقيفية التي تقو  بها خبراتهم، باإلضافة إلى حصولهم على العديد من ورش العمل والدورات والنشرات ا

وترجع الباحثة حصول توافر مهارة المتابعة والتقويم , إدارة  الجودة وحدات التطوير في تعليم الطائف 

على الترتيب األول، بدرجة توافر )كبيرة جدًا( إلى أهمية مهارة المتابعة والتقويم للوقوف على التطوير 

ديرات المدارس وتطوير  باستمرار في ضوم المستجدات المستمر للتخطيط االستراتيجي، وتحسين عمل م

وجام توافر مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة في الترتيب األخير، وبدرجة توافر , اإلدارية 

)كبيرة( ألن  مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة في غاية األهمية لبنام الخطة االستراتيجية 

اقع وإمكانيات المدرسة ،لذا كانت درجة توافرها )كبيرة جدًا(،وبالرغم من ذلك فإن هذ  في ضوم و

المهارة وسيلة وليست غاية فقط يستدل بها في بنام الخطة .وتتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراسة دراسة 

رؤية  ( التي توصلت إلى وأن درجة استخدا  مديرا مدارس لكل مجال من المجاالت )1432أبوختلة )

تحليل البيئة الخارجية   -تحليل البيئة الداخلية للمدرسة -األهداف االستراتيجية  -المدرسة ، رسالة المدرسة 

 ( التي 1432للمدرسة( كانت  درجة استخدا  كل مجال بدرجة كبيرة، وتتفق أيًضا مع دراسة المصرا )

تحليل البيئة الخارجية  للمدرسة(  -ة درجة ممارسة مدير تحليل البيئة الداخلية للمدرستوصلت إلى أن 

 79.و11حصل على المرتبة السادسة واألخيرة بولن نسبي قدر  

 ت كل بعدعبارالولمزيد من التفاصيل، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 على حد :

 ائف:مدينه الطيرات المرحلة الثانوية ب. توافر مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة لدى مد1

رسة خارجية للمد( عبارات لتحديد درجة توافر مهارة تحليل البيئة الداخلية وال8قامت الباحثة بتخصيص )

 لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:
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جية ية والخارالداخل يب لعبارات توافر مهارة تحليل البيئةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترت :(8جدول )

 ناللًيا حسب المتوسطاتللمدرسة لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف مرتبة ت

 

 لهارة تحليكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات توافر م

درسة لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف حيث تراوحت البيئة الداخلية والخارجية للم

وتفسر الباحثة جة التوافر )كبيرة( على التوالي.( وتشير إلى در5من  4.38إلى 4.02المتوسطات ما بين )

حصول العبارة )يتم تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة كمنطلقات لعملية التخطيط( على الترتيب األول 

بيرة جدًا( إلى أهمية تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة كمنطلقات لعملية التخطيط ،فتجديد بدرجة توافر )ك

نقاط القوة: تساعد على استغالل الفرإ المتاحة والممكنة وعلى مكافحة التهديدات. كما أن معرفة  نقاط 

الموجودة الضعف يساعد مديرات المدارس الثانوية في التعرف على الظروف وعوامل النقص الداخلية 

فعالً، والتي  تعيق من قدرة المنظمة على استغالل  الفرإ والظروف و االتجاهات الخارجية ذات أثر 

التي أدت إلى هذ  النتيجة األسباب  ةإيجابي على الطلب على المجال الذا تتميز به المدرسة .وترجع الباحث

 أيًضا 

س الثانوية بمدينة الطائف ،وهن يضعن  الخطط إيجابية التفكير ومنهجيته الذا تنتهجه مديرات المدار

 .جية للمدارس التي يقمن بإدارتهااالستراتي

 قيا   مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف في البدم بعملية البنام، من خالل ما توفر من إمكانات

 .متاحة بمدراسهن  ال من خالل إمكانات مثالية قد ال تكون موجودة

لمدارس الثانوية بمدينة الطائف لجميع اإلمكانات المادية والبشرية في البيئة الداخلية في استثمار مديرات ا

وربما يرجع حصول العبارة )يتم   (1435أبو حسنة )وتتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراسة   مدارسهن .

درجة توافر تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي( على الترتيب األخير ب

)كبيرة(إلى قلة البرامج التي تنفذها مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف بش ن المشاركة المجتمعية بين 

إلدارية التي تنفذ المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي مقارنة باألنشطة والبرامج التعليمية واألنشطة ا

 .داخل المدرسة 

 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

1 
ات لعملية يتم تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة كمنطلق

 التخطيط.
 1 كبيرة جًدا 0.676 87٪ 4.47

2 
يتم تحليل العوامل المرتبطة بالثقافة التنظيمية داخل  

 المدرسة
 2 كبيرة جًدا 0.761 85٪ 4.38

 3 كبيرة جًدا 0.804 ٪85 4.38 تُحدد التحديات والمخاطر التي قد تعترض العمل المدرسي  6

3 
المتاحة للمدرسة عند يتم مراعاة اإلمكانيات المادية  

 التخطيط .
 4 كبيرة  0.986 79٪ 4.19

 5 كبيرة  1.091 ٪79 4.19 تتم عملية تقييم مستمرة إلمكانات المدرسة .  7

4 
تُراعى احتياجات المجتمع عند تحليل البيئة الخارجية   

 للمدرسة .
 6 كبيرة  1،130 76٪ 4.04

5 
ة ومؤسسات يتم تفعيل المشاركة المجتمعية بين المدرس 

 المجتمع المحلي .
 7 كبيرة  1.157 75٪ 4.02

 كبيرة  0.778 ٪78 4.14 توافر مهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرسة ككل
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 رات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف:. توافر مهارة صياغة الخطة لدى مدي2

مرحلة ( عبارات لتحديد درجة توافر مهارة صياغة الخطة لد  مديرات ال6قامت الباحثة بتخصيص )

 الثانوية بمدينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:

خطة لياغة اصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر مهارة  :(9جدول )

 لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تنالليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

1 
تحرص على صياغة رؤية ورسالة المدرسة بما يواكب رؤية 

 2030المملكة 
 1 كبيرة جًدا 0.746 86٪ 4.45

 2 كبيرة جًدا 0.804 ٪85 4.38 تتفق األهداف االستراتيجية مع رؤية ورسالة  المدرسة  4

 3 كبيرة جًدا 0.780 ٪84 4.37 تحدد البرامج الالزمة لتحقيق أهداف الخطة للمدرسة  3

 4 كبيرة  0.933 ٪80 4.18 تتناسب الخطة مع متغيرات البيئة الداخلية والخارجية  6

 5 كبيرة  0.917 ٪78 4.14 بدائل استراتيجية للمستقبل تساهم بوضع 5

2 
يشارك المجتمع المحلي وجميع العامالت بالمدرسة في  

 وضع األهداف االستراتيجية  للمدرسة
 6 كبيرة  1.041 75٪ 4.01

 كبيرة  0.758 ٪84 4.34 توافر مهارة صياغة الخطة ككل

  

ة هاارة صاياغجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات توافر مكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في است

 4.45 إلاى4.17الخطة لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف حياث تراوحات المتوساطات ماا باين )

( وتشاايرإلى درجااة التااوافر )كبيرة(.وتفساار الباحثااة حصااول العبااارة )تحاارإ علااى صااياغة رؤيااة 5ماان 

ا( إلااى ( علاى الترتيااب األول بدرجاة تااوافر )كبيارة جاادً 2030ة المملكااة ورساالة المدرسااة بماا يواكااب رؤيا

بغياة  ورش العمالواالهتما  الكبير الذا توليه ولارة التعليم وإدارة تعليم الطاائف بعقاد الادورات التدريبياة 

 وتختلفومنهاا صاياغة رؤياة ورساالة المدرساة 2030تدريب المديرات على كال متطلباات رؤياة المملكاة 

لمحلاي وربماا يرجاع حصاول العباارة )يشاارك المجتماع ا ( 1435أبو حسنة )تيجة مع نتائج دراسة هذ  الن

ة تاوافر وجميع العامالت بالمدرسة في وضع األهداف االستراتيجية للمدرسة( على الترتياب األخيار بدرجا

ع ي وضا)كبيارة( إلاى أن المجتماع المحلاي وجمياع العاامالت بالمدرساة حاريص علاى المشااركة بفاعلياة فا

ى لعبااارة علاااألهااداف االسااتراتيجية للمدرسااة بغيااة تقااديم التعلاايم المتميااز ألبنائنااا الطااالب ، أمااا حصااول ا

ي المدرساة فابالترتيب األخير فهذا ال يقلل من المشاركة الفاعلة لادور  المجتماع المحلاي وجمياع العاامالت 

ارة التاي بين المتوساط الحساابي للعبا وضع األهداف االستراتيجية للمدرسة خاصة وأن الفرا ضئيل للغاية

( 2030جامت في الترتيب األول :حرإ على صياغة رؤية ورساالة المدرساة بماا يواكاب رؤياة المملكاة 

لتاي نحان ٪(.بينماا العباارة ا86( وبنسابة مئوياة بلغات )4.45بدرجة توافر )كبيرة جادًا( بمتوساط حساابي )

ألهداف المحلي وجميع العامالت بالمدرسة في وضع ا بصدد الحديث عنها جامت العبارة )يشارك المجتمع

بنسبة مئوية و( 4.01االستراتيجية للمدرسة( بالمرتبة السادسة بدرجة توافر )كبيرة جدًا( بمتوسط حسابي )

 .و%05٪(.بقرا أقل من نصف بالمئة 75بلغت )
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 الطائف:. توافر مهارة إقرار وتنفيذ الخطة لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينه 3

ة يرات المرحل( عبارات لتحديد درجة توافر مهارة إقرار وتنفيذ الخطة لد  مد6قامت الباحثة بتخصيص )

 الثانوية بمدينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:

تنفيذ وإقرار  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر مهارة :(10جدول )

 ابية ات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تنالليا حسب المتوسطات الحسالخطة لد  مدير

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 1 كبيرة جًدا 0.769 ٪87 4.47 سة يتم تشكيل فريق إلعداد وتنفيذ الخطة من منسوبات المدر  4

2 
 بين المعلمات لتنفيذ الخطة حسب التخصصاتتتوزع المهام  

 والقدرات 
 2 كبيرة جًدا 0.766 85٪ 4.42

 3 كبيرة  0.768 ٪79 4.17 يتم تحديد متطلبات تنفيذ برامج الخطة. 1

 4 كبيرة  0.786 ٪79 4.17 دلمحدتعمل على إدارة الوقت بفعالية لتنفيذ الخطة في الزمن ا 3

5 
يذ اسبة لمواجهة مشكالت التنفيتم اتخاذ إجراءات بديلة من 

 للخطة.
 5 كبيرة  0.883 78٪ 4.12

6 
ذ يتم تنظيم الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات تنفي

 الخطة.
 6 كبيرة  0.910 77٪ 4.09

 كبيرة  0.755 ٪79 4.18 توافر مهارة إقرار وتنفيذ الخطة ككل

  

ر هاارة إقارافراد عينة الدراساة علاى عباارات تاوافر مكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابات أ

إلاى 4.09وتنفيذ الخطة لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف حيث تراوحات المتوساطات ماا باين )

ياق إلعاداد وتفسر الباحثة حصول العبارة )يتم تشاكيل فر  ( وتشير إلى درجة التوافر )كبيرة(.5من  4.47

ة عاداد الخطاالمدرسة( على الترتيب األول بدرجة توافر )كبيارة جادًا( ألهمياة إ وتنفيذ الخطة من منسوبات

ياتم  و  باه حتاىوتنفيذها عمليا وهذا جهد ال تقو  به المديرات فقط بل البد من فريق عمل متفهم ألدوار  يقا

ب  أباو حطا ساةوضع الخطة بنجاح ، و كذا حتى يتم  التنفيذ بنجاح أيًضا .وتتفق هاذ  النتيجاة ماع نتاائج درا

وربمااا يرجااع حصااول ملون فااي وضااع الخطااة بدرجااة كبياارة .فقااد جااامت عبااارة يشااارك العااا   ( ة1436)

ة خيار بدرجاالعبارة )يتم تنظيم الهيكل التنظيماي بماا يتناساب ماع متطلباات تنفياذ الخطاة( علاى الترتياب األ

ة ون العبااركانفياذ الخطاة ،أماا توافر )كبيرة(إلى أهمية تنظيم الهيكال التنظيماي بماا يتناساب ماع متطلباات ت

ضاو مناه حصلت على  الترتيب األخير فسببه أن الهيكال التنظيماي ياتم تشاكيله باجتهااد الماديرات ،وكال ع

 يقو  بمهامه ودور  قدر جهد  .

 . توافر مهارة المتابعة والتقويم لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف:4

 رات المرحلةتحديد درجة توافر مهارة المتابعة والتقويم لد  مدي( عبارات ل7قامت الباحثة بتخصيص )

 الثانوية بمدينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:

 د  مديراتللتقويم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر مهارة المتابعة وا :(11جدول )

 الليا حسب المتوسطات الحسابية المرحلة الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تن

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 1 كبيرة جًدا 0.725 ٪88 4.50 تتضمن الخطة جدولة واضحة ألنشطتها 3

 2 كبيرة جًدا 0.767 ٪86 4.43 تتم متابعة مدى تحقق أهداف الخطة 2

 3 كبيرة جًدا 0.807 ٪85 4.40يير واضحة للحكم على مدى ما تحقق تتضمن الخطة معا  4
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 منها .

 4 كبيرة جًدا 0.804 ٪85 4.38 يُستفاد من التغذية الراجعة في الخطط المستقبلية .  5

 5 كبيرة جًدا 0.780 ٪84 4.37 تشتمل الخطة أدوات مناسبة لمراقبة تنفيذ الخطة . 1

 كبيرة جًدا 0.746 ٪85 4.42 ككل توافر مهارة المتابعة والتقويم

ابعاة هارة المتكما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات توافر م

 4.50إلاى 4.37والتقويم لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف حيث تراوحت المتوسطات ما باين )

دولااة وتفساار الباحثااة حصااول العبااارة )تتضاامن الخطااة ج رة جاادًا(.( وتشااير إلااى درجااة التااوافر )كبياا5ماان 

ها فياذ أنشاطتواضحة ألنشطتها( على الترتيب األول بدرجة توافر )كبيرة جدًا( إلى أهمية جدولة الخطة وتن

(  1436طب )أبو حألن ذلك يساعد على الدقة والنظا  في تنفيذ الخطة وتتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراسة 

تشاتمل عبارة يحدد فتارة لمنياة فاي تنفياذ  الخطاة بدرجاة كبيرة.وربماا يرجاع حصاول العباارة ) فقد جامت

 لاى أن بعا إالخطة أدوات مناسبة لمراقبة تنفيذ الخطة( على الترتيب األخير بدرجاة تاوافر )كبيارة جادًا( 

نات اساتبا األنشطة يشارك في تنفيذها أطراف كثيرون من داخل المدرسة وخارجها ،وبعا  هاذ  األدوات

 ومقاييس رأا يجيب عليها من هم خار  المدرسة  كمصدر وحيد  للحصول على المعلومات . 

 

ر ن وجهة نظزمنة الطائف ما أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية بمدي"السؤال الثاني: 

فة نماط الثقاألافات المعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحر".  مديراتها؟

 التنظيمية السائدة لد  مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف، وكانت النتائج كالتالي:

   مديراتائدة لدالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط الثقافة التنظيمية الس :(12جدول )

 المدارس الثانوية بمدينة الطائف

رقم 

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 البعد
 درجة التوافر

 كبيرة  4 0.740 ٪77 4.18 ثقافة القوة 1

 كبيرة جًدا 1 0.628 ٪89 4.55 ثقافة التعاطف اإلنساني 2

 كبيرة جًدا 3 0.665 ٪85 4.42 ثقافة النظم واألدوار 3

 يرة جًداكب 2 0.657 ٪89 4.54 ثقافة اإلنجاز 4

 كبيرة جًدا  0.652 ٪84 4.40 أنماط الثقافة التنظيمية السائدة ككل

 

( أن أنماط الثقافة التنظيمية السائدة لد  مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف 12يتبين من الجدول )

 (، بانحراف معيارا4.40جامت بدرجة )كبيرة جدًا(، حيث جام المتوسط العا  للمجموع الكلي )

(.كما يتبين من الجدول السابق أن توافر ثقافة التعاطف اإلنساني جامت في الترتيب األول 0.652)

( وفي 4.54(، يليها في الترتيب الثاني توافر ثقافة اإلنجال بمتوسط حسابي )4.55بمتوسط حسابي )

ابع واالخير توافر ( وفي الترتيب الر4.42الترتيب الثالث توافر ثقافة النظم واألدوار بمتوسط حسابي )

(.وترجع الباحثة حصول توافر ثقافة التعاطف اإلنساني على الترتيب 4.18ثقافة القوة بمتوسط حسابي )

األول، بدرجة توافر )كبيرة جدًا( إلى حرإ مديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف على العمل بروح 

المعلمات والعامالت ،وهي أمور تساعد على الفريق ،وانتشار اإلدارة باألخالا والعالقة الطيبة بين 

النجاح والتميز في العمل .وجام توافر ثقافة القوة في الترتيب األخير، وبدرجة توافر )كبيرة( لحرإ 
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العمل على االهتما  بالمصلحة العامة على المصلحة الشخصية ، وحرإ المديرات بالمدارس الثانوية 

المعلمات بالقوانين واألنظمة المنظمة للعمل .وتتفق هذ  النتيجة مع بمدينة الطائف على التزا  العامالت و

 (في حين تختلف هذ  النتيجة 2007 ( ،كما تتفق مع دراسة الداعور )1432نتائج دراسة كمال المصرا )

والتي توصلت إلى أن توافر ثقافة القوة في الترتيب األول .ولمزيد   1431)مع نتائج دراسة وداد أبوهين 

معيارية لعبارات كل بعد على تفاصيل، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المن ال

 :حد 

 . توافر نمط ثقافة القوة لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف:1

ة حلة الثانوي( عبارات لتحديد درجة توافر نمط ثقافة القوة لد  مديرات المر6قامت الباحثة بتخصيص )

 ينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:بمد

ة ات المرحلد  مديرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر نمط ثقافة القوة ل :(13جدول )

 الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تنالليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 1 كبيرة جًدا 0.701 ٪88 4.50 تتخذ المديرة  القرارات بعد المشورة  5

2 
توظف المديرة  صالحياتها بشكل كبير ضمن حدود 

 مسؤولياتها 
 2 كبيرة جًدا 0.701 87٪ 4.48

 3 كبيرة  0.786 ٪79 4.17 تناقش المديرة   العامالت عند حلول مشكالت المدرسة 6

 4 كبيرة  0.883 ٪78 4.12 تضع المديرة  أهداف لتطوير العمل المدرسي حسب رؤيتها 1

 5 كبيرة  0.883 ٪78 4.12 رة يتم إلزام العامالت بتنفيذ اللوائح والقوانين مع المدي 3

 6 كبيرة  0.910 ٪77 4.09 يتم تسيير العمل حسب سياسة المساءلة 4

 كبيرة  0،740 ٪79 4.18 توافر نمط ثقافة القوة  ككل

 

لااة ( الموضااح أعااال  يتضااح أن تااوافر نمااط ثقافااة القااوة لااد  مااديرات المرح 13ماان خااالل الجاادول رقاام )

هاو متوساط ( و5من  4.18الثانوية بمدينه الطائف جام بدرجة )كبيرة( حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

إلاى  ( وهاي الفئاة التاي تشاير4،19إلاى 3،40يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكارت الخماساي )

ات على عباار درجة توافر )كبيرة(.كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابات أفراد عينة الدراسة

ماا باين  توافر نمط ثقافة القاوة لاد  ماديرات المرحلاة الثانوياة بمديناه الطاائف حياث تراوحات المتوساطات

قااع ضاامن الفئااة الخامسااة ماان فئااات مقياااس ليكاارت الخماسااي ( وهااي متوسااطات ت5ماان  4.50إلااى 4،09)

لمشاورة( اوتشيرإلى درجاة التاوافر )كبيرة(.وتفسار الباحثاة حصاول العباارة )تتخاذ الماديرة القارارات بعاد 

ت ، ذ القاراراعلى الترتيب األول بدرجة توافر )كبيرة جدًا( إلى أهمية تفوي  العمال وعاد  االنفاراد باتخاا

، وربماا  (1432اتخاذ القارار .وتتفاق هاذ  النتيجاة ماع نتاائج دراساة كماال المصارا ) وأهمية التشاور في

ر يرجااع حصااول العبااارة )يااتم تساايير العماال حسااب سياسااة المساااملة( علااى الترتيااب األخياار بدرجااة تااواف

إلرشااد، )كبيرة(إلى أن ماديرات المرحلاة الثانوياة بمديناه الطاائف تحارإ علاى إنجااح العمال بالتوجياه وا

   اللجوم للمساملة إال في أضيق الحدود في الحاالت التي تستلز  المساملة.وعد

 . توافر نمط ثقافة التعاطف اإلنساني لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف:2

ديرات م( عبارات لتحديد درجة توافر نمط ثقافة التعاطف اإلنساني لد  6قامت الباحثة بتخصيص )

 ينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:المرحلة الثانوية بمد
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ني لد  اإلنسا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر نمط ثقافة التعاطف :(14جدول )

 مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تنالليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 ةالمئوي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 1 كبيرة جًدا 0.645 ٪90 4.58 التتحرص على أن تسود العالقات الطيبة المتبادلة بين العام 3

6 
ي فمل تستخدم المديرة  التعزيز اإليجابي واإلثابة لتسيير الع

 المدرسة
 2 كبيرة جًدا 0.645 90٪ 4.58

 3 كبيرة جًدا 0.647 ٪89 4.57 مالت بالمدرسةتحرص المديرة  على مصلحة العا 1

 4 كبيرة جًدا 0.649 ٪89 4.55 تساعد المديرة  العامالت في حل مشكالتهن 4

 5 كبيرة جًدا 0.650 ٪88 4.53 تشارك المديرة  العامالت في تحديد األهداف التطويرية 5

 6 يرة جًداكب 0.725 ٪87 4.48 تتم تيسير األمور داخل المدرسة بروح الفريق 2

 كبيرة جًدا 0.628 ٪89 4.55 توافر نمط ثقافة التعاطف اإلنساني  ككل

 

يرات ( الموضح أعال  يتضاح أن تاوافر نماط ثقافاة التعااطف اإلنسااني لاد  ماد14من خالل الجدول رقم )

( 5مان  4.55)المرحلة الثانوية بمدينه الطائف جام بدرجة )كبيرة جدًا( حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلاي 

التاي  ( وهي الفئاة5.00إلى 4.19وهو متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )

دراساة د عينة التشير إلى درجة توافر )كبيرة جدًا(.كما يتضح من النتائج أن هناك تفاوتا في استجابات أفرا

ف حيااث لااة الثانويااة بمدينااه الطااائعلااى عبااارات تااوافر نمااط ثقافااة التعاااطف اإلنساااني لااد  مااديرات المرح

ت ( وهي متوسطات تقع ضامن الفئاة الخامساة مان فئاا5من  4.58إلى 4.48تراوحت المتوسطات ما بين )

تحارإ وتفسار الباحثاة حصاول العباارة )إلاى درجاة التاوافر )كبيارة جدًا(. مقياس ليكرت الخماسي وتشير

( إلاى بيارة جادًاعلى الترتيب األول بدرجة تاوافر )ك على أن تسود العالقات الطيبة المتبادلة بين العامالت(

فساية لراحاة الناأن الواقع أثبت أن العالقات الطيبة المتبادلة بين العامالت تاؤدا إلاى نجااح العمال وتحقياق 

ترتياب في العمل .وربما يرجع حصول العباارة )تاتم تيساير األماور داخال المدرساة باروح الفرياق( علاى ال

س يرات المادارإلى  أهمياة العباارات الساابقة لهاذ  العباارة فقاط ولكان ماد )كبيرة جدًا(األخير بدرجة توافر 

مت تاوافر الثانوية بمدينة الطائف يحرصن على تيسير األمور داخل المدرسة بروح الفرياق بادليل أنهاا جاا

 )كبيرة جدًا(

 ائف:. توافر نمط ثقافة النظم واألدوار لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الط3

ة يرات المرحل( عبارات لتحديد درجة توافر نمط ثقافة النظم واألدوار لد  مد7قامت الباحثة بتخصيص )

 الثانوية بمدينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:

ات لد  مدير األدوارالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر نمط ثقافة النظم و :(15جدول )

 المرحلة الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تنالليا حسب المتوسطات الحسابية 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

6 
ير تعتبر المديرة  االلتزام باألنظمة التنظيمية سبب للتطو

 المدرسي
 1 كبيرة جًدا 0.649 89٪ 4.55

 2 كبيرة جًدا 0.650 ٪88 4.53 يرة  وفقا للصالحيات المخولة لهاتعمل المد  1

 3 كبيرة جًدا 0.650 ٪88 4.53 تراعي المديرة  تناسب الصالحيات مع المسؤوليات  2

 4 كبيرة جًدا 0.651 ٪88 4.52 التتستخدم المديرة معايير األداء الوظيفي في تقييم العام  4

 5 كبيرة  0.725 ٪79 4.18 وتينتبتعد المديرة عن التشدد والر  5

 6 كبيرة  0.790 ٪79 4.17  التتوضح المديرة  القواعد والقوانين اإلدارية لجميع العام 3
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

7 
ير تطور المديرة  التعليمات اإلدارية  حسب متطلبات التغي 

 والتطوير 
 7 كبيرة  0.806 78٪ 4.13

 كبيرة جًدا 0.665 ٪85 4.42 توافر نمط ثقافة النظم واألدوار  ككل

 

ارة )تعتبر درجة التوافر )كبيرة جدًا(.وتفسر الباحثة حصول العب( الموضح  أن 15جدول رقم )من خالل ال

جدًا(  فر )كبيرةالمديرة االلتزا  باألنظمة التنظيمية سبب للتطوير المدرسي( على الترتيب األول بدرجة توا

ة ح واألنظمصفن باالنضباط ،الحرإ على تطبيق اللوائإلى أن مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف يت

الساائد فاي   (: التاي توصالت إلاى أن نماط  الثقافاة1432.وتتفق هذ  النتيجة مع نتائج دراساة أباو معلياق  )

باااولن نسااابي قااادر   ثقافاااة التعااااطف اإلنسااااني هاااو  المااادارس األساساااية الحكومياااة  بمحافظاااات غااازة

صالت ح لت علاى المرتباة الثانياة ،يلاي ذلاك ثقافاة الانظم واألدوار %،يلي ذلك ثقافاة اإلنجاال حصا82و73

جاع و وربماا يربا ، وأخيارا ثقافاة القاوة قوة وحصلت على المرتباة الرابعاة على المرتبة الثالثة  يلي ثقافة ال

ر تيب األخياحصول العبارة )تطور المديرة التعليمات اإلدارية حسب متطلبات التغيير والتطوير( على التر

ر فاي جة توافر )كبيرة(إلى حرإ ماديرات المادارس الثانوياة بالطاائف المساتمر علاى التطاور المساتمبدر

 جميع األوقات وعد  االقتصار في ذلك على وقت دون عخر .

 . توافر نمط ثقافة اإلنجاز لدى مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف:4

وية مرحلة الثاننمط ثقافة اإلنجال لد  مديرات ال ( عبارات لتحديد درجة توافر6قامت الباحثة بتخصيص )

 بمدينه الطائف، وكانت النتائج كالتالي:

حلة يرات المرلد  مد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لعبارات توافر نمط ثقافة اإلنجال :(16جدول )

  الثانوية بمدينه الطائف مرتبة تنالليا حسب المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوافر
 الترتيب

 1 كبيرة جًدا 0.671 ٪90 4.58 تفتخر المديرة  بإنجازات المتميزات من العامالت  5

 2 كبيرة جًدا 0.647 ٪89 4.57 تتعاون المديرة  مع العامالت إلنجاز األعمال   4

 3 كبيرة جًدا 0.647 ٪89 4.57 عامالت على نتائج أدائهن السنوي تطلع المديرة  ال  6

 4 كبيرة جًدا 0.676 ٪88 4.53 سة تشجع المديرة  األفكار اإلبداعية لتطوير العمل بالمدر  1

 5 كبيرة جًدا 0.676 ٪88 4.52 تشجع المديرة  التنافس لتحقيق اإلنجازات بالمدرسة  3

 6 كبيرة جًدا 0.725 ٪88 4.50 ديًا ومعنويًاتحفز المديرة  المبدعات ما  2

 كبيرة جًدا 0.657 ٪89 4.54 توافر نمط ثقافة اإلنجاز  ككل

 

كما يتضح من النتاائج أن هنااك تفاوتاا فاي اساتجابات أفاراد عيناة الدراساة علاى عباارات تاوافر نماط ثقافاة 

 4.58إلاى 4.50متوسطات ماا باين )اإلنجال لد  مديرات المرحلة الثانوية بمدينه الطائف حيث تراوحت ال

( وهي متوساطات تقاع ضامن الفئاة الخامساة مان فئاات مقيااس ليكارت الخماساي وتشاير ئاإلى درجاة 5من 

التوافر )كبيرة جدًا(.وتفسر الباحثاة حصاول العباارة )تفتخار الماديرة بإنجاالات المتميازات مان العاامالت( 

ن هذا من أقو  األساباب التاي تادفع لمزياد مان التمياز على الترتيب األول بدرجة توافر )كبيرة جدًا( إلى أل

تتفااق هااذ  ذل مزيااد ماان الجهااود للتميااز أيًضااا  وتشااجع العااامالت األخريااات علااى  باا واإلبااداع واالبتكااار ،

 ( المعنونااة بالثقااـافة التنظيميااة كماادخل إلحااداث التغيياار 2014النتيجااة مااع نتااائج دراسااة بوديااب ،دنيااا )
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ركة بيبسي الجزائر وربما يرجع حصول العبارة )تحفز المديرة المبادعات ماديًاا ش–التنظيمي دراسة حالة 

ومعنويًا( على الترتيب األخيار بدرجاة تاوافر )كبيارة جادًا( إلاى اعتيااد المبادعات للتمياز دون حاجاة لمادح 

 وثنام ،وما التحفيز إال اعتراف بالتميز .

د العينزة بين متوسطات تقدير أفرا (0.05داللة )هل توجد فروق ذات داللة عند مستوى " السؤال الثالث:

، سززنوات الخبززرة، عزززى إلززى متغيززرات )المؤهززل العلمززيلدرجززة تززوافر مهززارات التخطززيط االسززتراتيجي تُ 

قلة يناات المساتلإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باإجرام اختباار ماان ويتناي للع". ؟الدورات التدريبية(

ز  عااتيجي تُ سطات تقدير أفراد العينة لدرجة توافر مهارات التخطايط االساترلتحديد داللة الفروا بين متو

لة ائج المتصري ب هم النتالدورات التدريبية(، وفيما يلي ع ،سنوات الخبرة، إلى متغيرات )المؤهل العلمي

 .بالسؤال

 أوال: المؤهل العلمي 

وافر تنة لدرجة اد العيلة الفروا بين متوسطات تقدير أفرنتائج تحليل اختبار مان ويتني للعينات المستقلة لدال :(17جدول )

 مهارات التخطيط االستراتيجي تُعز  لمتغير المؤهل العلمي

عيناة لدرجاة تاوافر مهاارات التخطايط عد  وجود فروا ذات داللة إحصائية باين متوساطات تقادير أفاراد ال

االستراتيجي ككل تُعز  لمتغيار المؤهال العلماي حياث كانات قيماة مساتو  الداللاة فاي اختباار ماان ويتناي 

ويمكان القاول أن المؤهال ال يُشاكل فارقااً فاي  (.0.05( وهي قيمة غير دالة عناد مساتو  )0.063تساوا )

ودراساااة الجرايااادة  ( 2014دراساااة  العمااارات )  وتتفاااق ماااعممارساااة مهاااارات التخطااايط االساااتراتيجي 

التي توصالت   (2019وتختلف مع دراسة درويآ وعل عبد   )عد  وجود فروا (  2014والمطاعني ) 

 لوجود فروا تُعز  لمتغير المؤهل العلمي. 

 

 

 البعد
المؤهل 

 العلمي

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Uقيمة )

قيمة 

(Z) 

مستوى 

 الداللة

 ةمهارة تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمدرس
 1404.00 28.65 بكالوريوس

179.000 -1.821 0.069 
 426.00 38.73 دراسات عليا

 مهارة صياغة الخطة

 1410.50 28.79 بكالوريوس

185.500 -1.690 0.091 
 419.50 38.14 دراسات عليا

 مهارة إقرار وتنفيذ الخطة
 1423.50 29.05 بكالوريوس

198.500 -1.414 0.157 
 406.50 36.95 دراسات عليا

 ابعة والتقويممهارة المت

 1433.50 29.26 بكالوريوس

208.500 -1.251 0.211 
 396.50 36.05 دراسات عليا

 مهارات التخطيط االستراتيجي ككل

 

 1400.00 28.57 بكالوريوس
175.000 -1.857 0.063 

 430.00 39.09 دراسات عليا
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 ثانيا: سنوات الخبرة

وافر تنة لدرجة اد العيفروا بين متوسطات تقدير أفرنتائج تحليل اختبار مان ويتني للعينات المستقلة لداللة ال :(18جدول )

 مهارات التخطيط االستراتيجي تُعز  لمتغير سنوات الخبرة

 (  0.05وجود داللة عند مستو  ) *

خطيط ت التعد  وجود فروا ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة توافر مهارا

تني ان ويماالستراتيجي ككل تُعز  لمتغير سنوات الخبرة حيث كانت قيمة مستو  الداللة في اختبار 

لخبرة ال اويمكن تفسير ذلك أن متغير سنوات  (0.05ستو  )( وهي قيمة غير دالة عند م0.055تساوا )

ن فريق وتعاو ويعود سبب ذلك إلى أن عمليات  التخطيط االستراتيجي تتم بمساعدةيؤثر على االستجابات 

ق هذ  وتتف من المعلمات مما يجهلهن على علم وفهم بالتخطيط االستراتيجي على اختالف سنوات خبرتهن

صائية بين التي أكدت على عد  وجود فروا ذات داللة إح(  2014اسة العمرات ) النتيجة مع نتيجة در

 لخبرة.انوات متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي تُعز  لمتغير س

 

 ثالثا: الدورات التدريبية

وافر تنة لدرجة اد العيفروا بين متوسطات تقدير أفرنتائج تحليل اختبار مان ويتني للعينات المستقلة لداللة ال :(19جدول )

 مهارات التخطيط االستراتيجي تُعز  لمتغير الدورات التدريبية

 سنوات الخبرة البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

مستوى 

 الداللة

مهارة تحليل البيئة الداخلية 

 والخارجية للمدرسة

 114.50 16.36 (  سنوات10أقل من )
86.500 -2.401 0.020* 

 1715.50 32.37 ( سنوات فأكثر10) 

 مهارة صياغة الخطة
 139.50 19.93 ( سنوات10أقل من )

111.500 -1.794 0.089 
 1690.50 31.90 ( سنوات فأكثر10) 

 مهارة إقرار وتنفيذ الخطة
 139.00 19.86 (  سنوات10أقل من )

111.000 -1.788 0.089 
 1691.00 31.91 ت فأكثر( سنوا10) 

 مهارة المتابعة والتقويم
 153.50 21.93 (  سنوات10أقل من )

125.500 -1.483 0.171 
 1676.50 31.63 ( سنوات فأكثر10) 

مهارات التخطيط االستراتيجي 

 ككل

 130.00 18.57 (  سنوات10أقل من )
102.000 -1.977 0.055 

 1700.00 32.08 ( سنوات فأكثر10) 

 الدورات التدريبية البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

مستوى 

 الداللة

مهارة تحليل البيئة الداخلية 

 والخارجية للمدرسة

 241.50 18.58 (  دورات10أقل من )
150.500 -2.929 0.003* 

 1588.50 33.80 ( دورات فأكثر10) 

 مهارة صياغة الخطة
 253.00 19.46 (  دورات10أقل من )

162.000 -2.711 0.007* 
 1577.00 33.55 ( دورات فأكثر10) 

 مهارة إقرار وتنفيذ الخطة
 275.50 21.19 (  دورات10أقل من )

184.500 -2.263 0.024* 
 1554.50 33.07 ( دورات فأكثر10) 

 *0.009 2.620- 169.500 260.50 20.04 (  دورات10أقل من ) مهارة المتابعة والتقويم



 

31 
 

 ( 0.05وجود داللة عند مستو  ) *

ط لتخطيوجود فروا ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة توافر مهارات ا 

يبية ف كثر ( دورات تدر10االستراتيجي ككل تُعز  لمتغير الدورات التدريبية لصالح الحاصلون على )

ستو  م( وهي قيمة دالة عند 0.016لة في اختبار مان ويتني تساوا )حيث كانت قيمة مستو  الدال

جية بما ستراتيويعود السبب إلى أهمية الدورات التدريبية وورش العمل في مجال بنام الخطط اال(.0.05)

 ( التي 2019وتختلف هذ  النتيجة مع دراسة درويآ وعل عبد   ) 2030يتناسب مع رؤية المملكة 

   .جود فروا تُعز  لمتغير الدورات التدريبيةتوصلت لعد  و

د العينة بين متوسطات تقدير أفرا (0.05هل توجد فروق ذات داللة عند مستوى داللة )": السؤال الرابع

 ،لخبزرةسزنوات ا، عززى إلزى متغيزرات )المؤهزل العلمزيألنماط الثقافزة التنظيميزة السزائدة فزي مدارسزهن تُ 

  "؟الدورات التدريبية(

 ال: المؤهل العلميأو    

لثقافة اة ألنماط اد العيننتائج تحليل اختبار مان ويتني للعينات المستقلة لداللة الفروا بين متوسطات تقدير أفر :(20جدول )

 التنظيمية السائدة في مدارسهن تُعز  لمتغير المؤهل العلمي

روا ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة فاي عد  وجود ف

مدارسهن ككل تُعز  لمتغير المؤهل العلمي حيث كانت قيمة مستو  الداللة في اختبار مان ويتني تسااوا 

التاي توصالت  ( 1432وتتفق ماع دراساة المصارا ) (.0.05( وهي قيمة غير دالة عند مستو  )0.191)

 لعد  وجود فروا إحصائية تعز  لمتغير المؤهل العلمي . 

 

 

 

 

 1569.50 33.39 ( دورات فأكثر10) 

مهارات التخطيط االستراتيجي 

 ككل

 266.00 20.46 (  دورات10أقل من )
175.000 -2.408 0.016* 

 1564.00 33.28 أكثر( دورات ف10) 

 المؤهل العلمي البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

وى مست

 الداللة

 ثقافة القوة
 1436.50 29.32 بكالوريوس

211.500 -1.191 0.234 
 393.50 35.77 دراسات عليا

 ثقافة التعاطف اإلنساني
 1436.50 29.32 بكالوريوس

211.500 -1.211 0.226 
 393.50 35.77 دراسات عليا

 ثقافة النظم واألدوار
 1443.50 29.46 بكالوريوس

218.500 -1.054 0.292 
 386.50 35.14 دراسات عليا

 مهارة المتابعة والتقويم
 1451.00 29.61 بكالوريوس

226.000 -0.948 0.343 
 379.00 34.45 دراسات عليا

 أنماط  الثقافة  التنظيمية ككل
 1429.50 29.17 بكالوريوس

204.500 -1.307 0.191 
 400.50 36.41 دراسات عليا
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 ثانيا: سنوات الخبرة

نااة فااراد العيقاماات الباحثااة باسااتخدا  اختبااار مااان ويتنااي للعينااات المسااتقلة للمقارنااة بااين متوسااطات تقاادير أ

 ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهن تُعز  لمتغير سنوات الخبرة. 

الثقافة  نة ألنماطاد العينتائج تحليل اختبار مان ويتني للعينات المستقلة لداللة الفروا بين متوسطات تقدير أفر :(21دول )ج

 التنظيمية السائدة في مدارسهن تُعز  لمتغير سنوات الخبرة

عد  وجود فروا ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة فاي 

مدارسهن ككل تُعز  لمتغير سنوات الخبرة حيث كانت قيمة مستو  الداللة في اختبار مان ويتناي تسااوا 

روا  ( عد  وجاود فا1433وتتفق مع دراسة عسكر )  (0.05مستو  )( وهي قيمة غير دالة عند 0.210)

 .تعز  لمتغير سنوات الخبرة

 ثالثا: الدورات التدريبية

الثقافة  نة ألنماطاد العينتائج تحليل اختبار مان ويتني للعينات المستقلة لداللة الفروا بين متوسطات تقدير أفر :(22جدول )

 ز  لمتغير الدورات التدريبيةالتنظيمية السائدة في مدارسهن تُع

 ( 0.05وجود داللة عند مستو  ) *

 سنوات الخبرة البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

مستوى 

 الداللة

 وةثقافة الق
 153.00 21.86 (  سنوات10أقل من )

125.000 -1.497 0.171 
 1677.00 31.64 ( سنوات فأكثر10) 

 ثقافة التعاطف اإلنساني
 177.50 25.36 (  سنوات10أقل من )

149.500 -0.906 0.415 
 1652.50 31.18 ( سنوات فأكثر10) 

 ثقافة النظم واألدوار
 151.00 21.57 (  سنوات10أقل من )

123.000 -1.557 0.157 
 1679.00 31.68 ( سنوات فأكثر10) 

 ثقافة اإلنجاز 
 190.00 27.14 (  سنوات10أقل من )

162.000 -0.617 0.604 
 1640.00 30.94 ( سنوات فأكثر10) 

 أنماط  الثقافة  التنظيمية ككل
 158.00 22.57 (  سنوات10أقل من )

130.000 -1.345 0.210 
 1672.00 31.55 ( سنوات فأكثر10) 

 الدورات التدريبية البعد
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Zقيمة ) (Uقيمة )

مستوى 

 الداللة

 ثقافة القوة
 248.00 19.08 (  دورات10أقل من )

157.000 -2.863 0.004* 
 1582.00 33.66 ( دورات فأكثر10) 

 ثقافة التعاطف اإلنساني
 264.00 20.31 (  دورات10أقل من )

173.000 -2.599 0.009* 
 1566.00 33.32 ( دورات فأكثر10) 

 ثقافة النظم واألدوار
 242.50 18.65 (  دورات10أقل من )

151.500 -2.989 0.003* 
 1587.50 33.78 ( دورات فأكثر10) 

 ثقافة اإلنجاز 
 280.50 21.58 (  دورات10أقل من )

189.500 -2.375 0.018* 
 1549.50 32.97 ( دورات فأكثر10) 

 أنماط  الثقافة  التنظيمية ككل
 251.00 19.31 (  دورات10أقل من )

160.000 -2.749 0.006* 
 1579.00 33.60 ( دورات فأكثر10) 
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ي لسائدة فيمية االثقافة التنظوجود فروا ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقدير أفراد العينة ألنماط  

ف كثر حيث  ( دورات تدريبية10مدارسهن ككل تُعز  لمتغير الدورات التدريبية لصالح الحاصلون على )

  ( وهي قيمة دالة عند مستو0.006كانت قيمة مستو  الداللة في اختبار مان ويتني تساوا )

 تي ومنصةلم الذارات التدريبية من خالل التعأهمية الحصول على الدووتفسر الباحثة هذ  النتيجة (.0.05)

 التطوير المهني لما لها دور كبير في تطوير األدام .

ات بزين متوسزط (0.05هل توجد عالقة ارتباطيزة دالزة إحصزائيًا عنزد مسزتوى داللزة )"السؤال الخامس: 

يميزة فزة التنظمزاط الثقاتقدير أفراد العينة لدرجة توافر مهارات التخطيط االستراتيجي وبين تقديراتهن ألن

 "السائدة في مدارسهن؟

هن ن تقديراتيجي وبيمعامل االرتباط بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة توافر مهارات التخطيط االسترات :(23جدول )

 ألنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهن

مهارات التخطيط 

 االستراتيجي

 أنماط الثقافة التنظيمية

 القوة ثقافة
ثقافة التعاطف 

 اإلنساني
 ثقافة اإلنجاز ثقافة النظم واألدوار

أنماط الثقافة 

 التنظيمية ككل

مهارة تحليل 

البيئة الداخلية 

والخارجية 

 للمدرسة

0.927* 0.778* 0.833* 0.788* 0.851* 

مهارة صياغة 

 الخطة
0.891* 0.814* 0.856* 0.819* 0.865* 

مهارة إقرار 

 وتنفيذ الخطة
0.895* 0.861* 0.899* 0.856* 0.898* 

مهارة المتابعة 

 والتقويم
0.910* 0.907* 0.939* 0.905* 0.936* 

مهارات التخطيط 

 االستراتيجي ككل
0.930* 0.855* 0.898* 0.858* 0.906* 

 (0.05وجود داللة عند مستو  ) *

ط الثقافاة التنظيمياة ككال حياث وجود عالقة طردية قوية بين تاوافر مهاارات التخطايط االساتراتيجي وأنماا

ويمكاان تصاانيف قااوة العالقااة وذلااك حسااب (.  0.930 –0.855ت االرتباااط بااين )تراوحاات قاايم معااامال

إلاى أقال 0.30مان   عالقة ضعيفة. 0.30 ( وهو:أقل من 2006التصنيف الذا أورد  )الزعبي وطالفحة، 

فسار الباحثاة هاذ  النتيجاة إلاى تفهام وتعالقاة قوياة.  1.00إلى اقل مان 0.70عالقة متوسطة. من  0.70من

ومعرفة مديرات المدارس الثانوية أهمية وجود إطار عمل يجمع باين الثقافاة التنظمياة ومهاارات التخطايط 

 .يجعل بيئة العمل متميزة ومتطورةاالستراتيجي مما 
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 توصيات الدراسة

 :الدراسة أوصت الباحثة بما يلي  في ضوم نتائج

ة الثانوية للبنات ومتابع المدارسع المحلى بالمشاركة في وضع الخطة االستراتيجية بضرورة حث المجتم-

جابياة نظيمياة إيبالطائف العمل على تعزياز وتنمياة ثقافاة ت تنفيذها ،على مديرات   المدارس الثانوية للبنات

 داخل المدارس لتمكين المعلمات من اإلبداع واالبتكار.

تدريبيااة وورش العماال لماادرام ومااديرات دارات التعلاايم عقااد الاادورات العلااى قساام اإلشااراف اإلدارا بااإ -

 المدارس الثانوية حول ثقافة اإلنجال .

لااى قساام اإلشااراف اإلدارا بااإدارات التعلاايم عقااد الاادورات التدريبيااة وورش العماال لماادرام ومااديرات ع -

 المدارس الثانوية حول ربط التخطيط االستراتيجي بالثقافة التنظيمية  .

لااى ماادرام ومااديرات الماادارس الثانويااة تنميااة ثقافااة المعلمااين والمعلمااات بضاارورة تااوفر  التخطاايط ع -

 االستراتيجي  في وجود الثقافة التنظيمية  المناسبة للمدرسة   .

 المراجع

 المراجع العربية

ير تطاوالتنظايم اإلدارا فاي المنظماات المعاصارة :مادخل تطبيقاي إلعاداد و: (2004)مصطفى أبو بكر ، 

 التنظيم اإلدارا في المنشآت المتخصصة ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية .

 لساطينيةالف فاي الجامعاات التربياة كليات قيادات لد  االستراتيجي التخطيط  (: مهارات1435أبو حسنة )

 ربيةلها ، رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،كلية الت المؤسسي األدام بتحسين وعالقتها

الغااوث فااي محافظااات غاازة للتخطاايط        وكالااة ماادارس مااديرا ممارسااة   (: درجااة1436و حطااب  )أباا

لياة ة بغزة ،كالمدرسي وعالقاتها بمستو  إدارة المعرفة ، رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمي االستراتيجي

 .التربية

وارد فاي إدارة الما يجياالساترات التخطايط(:تقيايم مساتو  ممارساة 2006أبو دولة،جمال وصاالحية،لؤا )

ارة ،مااج ،دراسااة مقارنااة بااين منظمااات القطاااعين العااا  والخاااإ األردنيااة ،المجلااة العربيااة لااإلدالبشاارية 

 133-85، إ إ 1،ع25

ي لوام غازة ، : واقع الممارسات اإلدارية و الفنية لمديرا المدارس الثانوية ف (2004)أبو عودة ، فولا  

 .مية بغزة ،كلية التربيةرسالة ماجستير ،الجامعة اإلسال

رس األساساية  (:عالقاة الثقافاة التنظيمياة باااللتزا  الاوظيفي لاد  معلماي المادا1432أمااني   ) أبو معليق،

 تربية.الحكومية  بمحافظات غزة وسبل تطويرها ، رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،كلية ال



 

35 
 

 تطبيقيااة، ونماااذ  مفاااهيم ةاالسااتراتيجي دارةاإل : (2002) جمااال الاادين المرسااي، وثاباات  إدريااس،

 . الجامعية اإلسكندرية الدار

لعلو  : مكونات ونماذ  وأبعاد. مجلة الحقوا وااالستراتيجي (: التخطيط 2016بوبكر، هشا . ) 

 .59-46(، إ إ 28اإلنسانية: جامعة ليان عاشور بالجلفة، )

شركة بيبسي – إلحداث التغيير التنظيمي دراسة حالةالثقـافة التنظيمية كمدخل   (:2014بوديب ،دنيا )

رد الموا رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علو  التسيير تخصص: تسيير الجزائر،

 البشرية،

ساات  (: تصور مقترح لتحسين فاعلية الممار2014الجرايدة، محمد سليمان والمطاعني، منصور ناصر )

، 28. ماج. التعليم ما بعد األساسي ومساعديهم بسلطنة عمان، المجلاة التربوياةالتخطيطية لمديرا مدارس 

 511-461، ، إ إ. 112ع. 

 لمؤسسااتا (ا: الثقافة التنظيمياة وعالقتهاا باالنتماام التنظيماي لاد  ماوظفي 1430) هاني يوسف جعارة ،

 ،رسالة ماجسنير ،جامعة القدس .الحكومية في جنوب الضفة الغربية

ار  (:السلوك التنظيماي :سالوك األفاراد والجماعاات فاي منظماات األعماال ،عماان ،د2004) حريم ،حسن

 حامد 

 . ،الكويت ،مكتبة الفالح 1(: التخطيط المدرسي :مفاهيم وأسس وتطبيقات ،ط2002الجبر ، لينب )

، فااي التعلاايم الجااامعي المصاارا االسااتراتيجي تصااور مقتاارح لتطبيااق التخطاايط :(2002)حساان حسااين ،  

 210-160مجلة التربية عدد خاإ ،إ إ 

 عالقتاهو  فاي محافظاات غازة كقائاد ترباوا  الثانوياة  رساة المد  مدير دور :   (2007)سعيد  ،الداعور 

غازة ،كلياة ، رساالة ماجساتير ،الجامعاة اإلساالمية بللمدرساة مان وجهاة نظار المعلماين  التنظيمياة الثقافاةب

 التربية 

   ( درجااة تااوافر مهااارات التخطاايط االسااتراتيجي لااد2019فااوال علااي )درويااآ ،وعل عبااد   ، سااارة 

ضاوم  قائدات مدارس البنات للمرحلاة االبتدائياة بمحافظاة حوطاة بناي تمايم مان وجهاة نظار المعلماات فاي

 329-289،إ إ العدد العاشر 35،مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط ، المجلد  2030رؤية المملكة .

 :السلوك التنظيمي ،عمان ، دار المسيرة . (2011ديرا ،لاهد محمد )

 لتوليع  . (:أصول التخطيط االستراتيجي  ،األردن ، دار اليالورا للنشر وا2019ذيب ،هيثم عبد   )

 ،عمان ،دار وائل .spss (:النظا  اإلحصائي 2006الزعبي،محمد بالل  وطالفحة، عباس ) 

 ة في اإلدارة المدرسية ،عمان ،دار البداية .:االتجاهات الحديث (2012 سلمان، ليد منير )
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، ايتراك قاهرة ، الالطبعة األول التعليم، تطوير في ودور  المدرسة مدير(2001)عبد   أحمد شحاتة ، 

    للنشر والتوليع.

اسة السعودية در (:الثقافة التنظيمية ودورها في اإلبداع اإلدارا بالجامعات 1427الشريف ،  على فهد ) 

  رسالة دكتورا  ،جامعة أ  القر  ،كلية التربية .دانية ،مي

علاى منساوبي وعالقتهاا باالنتماام التنظيماي )دراساة ميدانياة ( (: الثقافاة التنظيمياة  2005الشلوا ، حمد)

 كلية الملك خالد العسكرية ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف للعلو  األمنية .

 ضا دمشق ،دار الر والعشرين، الحادا القرن في داريةاإل التنمية :صناعة(٢٠٠٢ الصرن،رعد حسن )

ط تطاوير دليال إدارا ترباوا للتخطاي : (2018عبيد، حنان صبحي عبد  ، وابن طريف، عاطف عمار )

 عمااادة البحااث -بويااة: المؤسسااة األردنيااة العلااو  التر -للتعلاايم العااالي فااي األردن. دراسااات  االسااتراتيجي

 .696 – 682(،إ إ 45العلمي، )

 فكر.، عمان، دار ال (: البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه2013عبيدات، ذوقان وعخرون )

للطباعة  طرا البحث، عمان، األردن : ديبونو  (:2010) ، عالم محمدوالعبيدا محمد جاسم العبيدا،

 والنشر والتوليع.

دارس الما ماديرا لاد  التنظيمياة بالثقافاة وعالقتهاا التشااركية  (: القياادة1433عباد العزياز ) عساكر،

 الجامعة اإلسالمية بغزة رسالة ماجستير، المعلمين، نظر وجهة من غزة بمحافظات الحكومية

مدارس   (:   مهارات التخطيط االستراتيجي المتحققة لد  مديرا ومديرات2014)محمد سالم ات ، العمر

لاد لبحارين ،مجلو  التربوياة والنفساية، جامعاة امجلة الع ،تربية البترام من وجهة نظر المعلمين والمعلمات

  335-307  ،إ إ 2014،يونيو  2،عدد 15

 لنشر .السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،عمان ،دار وائل ل (:  2002) محمود سليمان العميان ،

هيئاة الرقاباة  لاىوعالقتها باالنتمام التنظيمي )دراسة ميدانية (ع الثقافة التنظيمية (:2005)محمدالعوفي ، 

 والتحقيق بمنطقة الرياي  ،رسالة ماجستير ،جامعة نايف للعلو  األمنية

. ألردناايفااي مؤسسااات القطاااع العااا  ا(:الثقافااة التنظيميااة والتطااوير اإلدارا 2003أماال حمااد ) الفرحااان ،

 األول  دراسة تحليلية ،المجلة األردنية للعلو  التطبيقية ،المجلد السادس ،العدد

 (: التخطيط االستراتيجي  ،عمان  ،دار معتز للنشر . 2016جمال عبد  ) محمد  ،

 المدرسي ،القاهرة ،الدار العربية للكتاب  االستراتيجي (: التخطيط2001مدبولي ، محمد)

 تنافسية زةمي المدخل لتحقيق البشرية للموارد ةاالستراتيجي : اإلدارة(2002وعخرون) جمال الدينالمرسي،

  الجامعية القاهرة ،الدار والعشرين، الحادا رنالق لمنظمة
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      (: درجااة ممارسااة مااديرا الماادارس الثانويااة فااي محافظااات غاازة للتخطاايط    1432كمااال  ) المصاارا،

رساالة ماجساتير ،الجامعاة اإلساالمية  مدارساهم، فاي السائدة التنظيمية الثقافة ب نماط وعالقتهاالستراتيجي 

 ،كلية التربية بغزة 

، االساتراتيجي ة ،دليل المدير العربي للتفكير والتغييراالستراتيجي (:اإلدارة2005ى ، أحمد السيد  )مصطف

 القاهرة ،المكتبة العصرية .

شاار القاااهرة ،دار الن،التخطاايط االسااتراتيجي الناااجح لمؤسسااات التعلاايم (:2010)  عاازة جاااللمصااطفى ،

 .للجامعات 

 الطبعاة ن،والعشاري القرن الحاادا تحديات لمواجهة ةاالستراتيجي اإلدارة (:1999) عبد الفتاح المغربي ،

 .العربية النيل مجموعة القاهرة ، األولى،

ر  (: درجااة اسااتخدا  مااديرا الجامعااات الثانويااة بمحافظااات غاازة للتفكياا2015النخالااة، رماازا راغااب )

جامعااة التربيااة، ال وعالقتااه بدرجااة أدائهاام اإلدارا. رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، كليااة االسااتراتيجي

 اإلسالمية، غزة.

خلاود  (: طرا ومنااهج البحاث العلماي، جادة، دار ال2002النهارا، عبد العزيز والسريحي، حسن عواد )

 للنشر والتوليع .

 .عمان ،دار اليالورا للنشر ة،االستراتيجي اإلدارة (:2002)سعد غالب ياسين ،
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